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 ..املطلع القرآني

 
 ]١٨: محمد[
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 املقدمة

 

الحمد لله الذي يرس وسائل اإلبالغ وأسباب البالغ، فأقام بها 

صقع وبلد، وهو واده وجعلها يف متناول كل يد الحجة عىل عب

وصىل الله وسلم عىل نبي . الهادي من يشاء إىل رصاط مستقيم 

اإليمان املرسل بالعلم الشامل والدين الكامل واملنهج املتكامل، وال 

يزيغ عنه إال ذو ضالل، وصىل الله عىل آل النبي وصحابته وجميع 

 .التابعني لهديه وسنته 

َملا شهدت يف حارض زماني كثرة النـزاع واالختالف ُوبعد فإني  ُ

بني طلبة العلم وحملة األمانة الدينية، وانشغال الغالبية من أهل 

بالرموز الحاكمة والتأثر هذا الفن بتأييد القوي وخذالن الضعيف، 

وخدمتها والتفاني يف إرضائها وطلب مرضاتها، واشتباك أمر 

نازعات واملفارقات حتى كاد العامة وهرجهم ومرجهم بني هذه امل

أن يفتتن الضعفاء يف أمر حقيقة هذا الدين، وتضطرب عند 

الناشئة املخدوعة قديم املوازين، وتجرأت ألسنة الرويبضات عىل 

ّاملنابر، وأخرس العلماء الوارثون واتهموا تهما تهتز منها املشاعر  ً ُ ُّ ُ

َوتهان بها الشعائر، ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الل ِّ َ ُ ِه فإنها من تقوى ُ

 .القلوب ﴾ 



 

  )٨( 

واختلط األمر عىل كثري من املتأخرين، وبدأ اإلحباط واإلفراط 

ًيمزق قواعد اليقني والتمكني، ونقض الخلف كثريا من أعمال 

ًومعتقدات السلف األولني، مما ظنوه بدعا وضالال، واعتقدوه كفرا  ًً

أخباره ٍ زمان تحدث عن ِحماةيف يعلمون أنهم ال ًوإضالال، وهم 

النذير البشري، وأبرز مالمحه وسماته وعالمات رجاله من علماء 

النقري والقطمري، وفقهاء القصعة التى تتداعى عليها األمم واألكلة 

لتقرير املصري وفضح اإلفك العرصي ومن وراءه، وما أشبه الليلة 

ُ﴿ إن الذين جاؤوا باإلفك ع: بالبارحة عشية نـزول قوله تعاىل ِ ِْ ِ ُ َ َ َّ َّ ٌصبة ِ َ ْ

ْمنكم ال تحسبوه رشا لكم بل هو خري لكم لكل امرىء منهم ما  ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُْ َ َ ً َ ِْ ِ ٍِ ِ ِّ ُْ ُ ُ ٌُ َّ ُ َ

ٌاكتسب من اإلثم والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم ﴾  َ ٌ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ْ َ َُ ُ َ ّْ ّ ِ ِ َ : النور[ْ

١١[. 

ِونحن بهذا ال ندين أحدا من متأخري األمة بعينه وال نقدح يف  ًِ َُ

ُمة مبانيه، إذ كلنا يف عرص تشابهت أقواله وأحواله، وصارت سال ُ ُّْ ٍ
َثقافتنا ثقافة إعالم ال ثقافة إسالم، وتمنهجت مفاهيمنا بني  ُ ْ ٍ ٍَ َ ُ

ِجعجعة االسترشاق وسفسطة االشرتاكيني، وصار أسعد الناس  ُ ِ ِِ
َبالدنيا لكع ابن لكع، ال يهمه من الدين إن هبط أو ارت َ َِّ ْ َ َ َِ ِ ِ ُ ُّ ُ ُِ ُ ّفع، إنما ُُ

ُيشغله هبوط وارتفاع الدوالر والدينار، ويزعجه صوت األذان يف  ُ ُُ ُُ ِ ْ

ُرابعة النهار، وظهر الشح املطاع والهوى املتبع والدنيا املؤثرة  ُّ

وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذه منابر البدعة العرصية تزداد كل 

دد، يوم وتتعدد، ومن أجهزة اإلعالم وصحافة األزالم واألقالم ترت

ُوضيعت األمانة، حيث وسد األمر إىل غري أهله َ ِّ َ ُِّ ُ ِ ُ. 



 

  )٩( 

ًملا رأيت كل ذلك جمعت بعد كل هذا تذكريا لنفيس وملن أحب من  ُ ُ

ًأهل عرصي طائفة من أحاديث املصطفى صىل الله عليه وآله وسلم 

لنتعرف عىل حقيقة األمر من حيث هو ال من حيث نحن وال من 

 .مع حيث ما نرى ونس

من و ، األحاديث موازين القسط التى ال تظلم وال تميلففي هذه

ٍخاللها يدرك القارئ أننا يف حاجة ماسة لقراءة السنة كتوثيق  ِ ٍ ٍَّ ُّ

ّتاريخي عميق التأصيل، يقدم لنا حقائق األوعية الناطقة بلسان  ِ ٍّ
ِالكتاب والسنة، ويفند لك دقائق علماء الفتنة، ويرتجم لنا مضالت  ِّ ُ

ًالغي ورموزهما بما ال يدع مجاال للدعوى، ويضع ِالفتن وشهوات 

النقاط عىل الحروف كما يقولون، وسبحان من جعل أمره بني 

 .ًالكاف والنون، فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم عىل املرسلني، 

 .نيوالحمد لله رب العامل



 

  )١٠( 

 

 أمارات الساعة 
 

كان من مظاهرها ات وأرشاط صغرى وكربى، للساعة أمار

ُبعثت أنا ((: الكربى مبعث نبينا صىل الله عليه وآله وسلم حيث قال ْ ِ ُ

ِوالساعة كهاتني ُوأشار بأصبعيه السبابة واإلبهام، وتالها الدخان،  ))ِ

 . والبطشة الكربى، واالنشقاق

املهدي، وعيىس، ويأجوج : وبقيت هذه األمارات الكربى

وبني هذه . الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربهاومأجوج، و

ِاألمارات أمارات صغرى منها ما حدث بعد موته صىل الله عليه  َِ َ َ ُ ٌ

َعليه وآله وسلم، ومنها ما نحن نعيشه اليوم، ومنها ما ستأتي به  ُ

 .الليايل واأليام

وهنا يف هذا املجموع نلفت النظر إىل األمارات التي تحققت يف 

حياة وصارت إحدى الظواهر املألوفة يف أنظمة املسلمني واقع ال

ٍالكائنة ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ﴾ والله  ٍَ َ َِّ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ََّ ْ َ َ َ ِ ِ

 .قيويل التوف



 

  )١١( 

 

َانتقاض العرى ُ ُ َ 
 

ًلتنقضن عرى اإلسالم عروة  ((: قال عليه الصالة والسالم -١ َ ْ َُ ُِ َّ َ ْ ََ ُ

َّعروة كلما ُ ً َ ْ ً نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا ُ َ َ َْ َّ ُ َّ ُ َّ ُُ َُ َ َْ ٌَ ْ ِ

َالحكم وآخرهن الصالة، ورب مصل ال أمانة له ٍّ َ ُ َّ ُُ ُُ َّ ُ ِ)١( ((.  

ّحديث رشيف من لسان من ال ينطق عن الهوى ﴿إن هو إال  ِ َِ َُ ْ ٌ ٌ

ِوحي يوحى﴾، يربز لهذه األمة صورة من صور الحياة االجتم ً ِ ُ ِ ْ ُ َُ ْ ِاعية ٌَ

ًالتي تمر بأمة اإلسالم تنتقض فيها عرى اإلسالم تتابعا  ُ ُ ِ ِ ّ عروة  ((ُّ

ُّ، والنقض ال يكون إال بأيدي رجال وأئمة يضلون الناس ))عروة  ُِ ُ ٍ ٍ .

ِوأول صور هذا النقض املشني  َ ِ ِ َ ُ    .))نقض الحكم((ُ

ِّوالحكم من أعىل عرى اإلسالم وأهمها يف حياة األمة، إذ هو  ُ

َتنفيذ لألمر املراد، وله أهله املؤهلون له، وحيثما ملحت ُأساس ال ُ ِ

ٍحكم أهل الزمان يف مشارق األرض ومغاربها إنما أنت عىل صورة  ِ َ ْ ُ

ال أصل لها يف مفهوم الدين وقواعده، وتاريخ النقض لعرى الحكم 

ِليس جديدا، وإنما قد كان منذ عهود سابقة مع ظهور امللك  ْ ًُ

 .العضوض

                                                           
 من كتاب الفتن باب )) مجمع الزوائد ((ذكره الهيثمي عن أبي أمامة يف ) ١(

 ) .١٨١: ٧(نقض عرى اإلسالم 



 

  )١٢( 

يف األمر هو تكرر النقض كوسيلة من الوسائل وإنما الجديد 

َلدى أهل النحل واآلراء وأهل السياسات والنجاسات، لتهيئة األمة  ِّ

بعد النقض للحكم للمناهج املنحرفة واألفكار املجحفة، والناس يف 

ٌغالب أحوالهم أداة طيعة ألويل األمر والنهي يف كل مجتمع، وال  ٌ

 . االتباع والتمسك بما يليهاَّيسعهم عند انتقاض عروة الحكم إال

ٌوالنقض لعروة الحكم يف اإلسالم تسبقه معاذير وتمحالت  ُ
ٍوحيل ومخادعات وتجميع ترات يهتم بها رجال النقض حتى  ِ ُ ٌ ٌ

يربروا فعلتهم وسياستهم، وتاريخ األمة مشحون بهذه األمثلة 

ج ذالناقضة، والعصور اإلسالمية املتعاقبة تحمل من هذا النوع نما

 .ال تخفى عىل الباحث املتأمل 

مدى سياسات النقض والهدم وانفالت العرى عروة عروة عىل و

ُتبقى الصالة كمظهر عام تنادي به كل جماعة، ويتكئ عليه كل  ٍّ ٍ
نظام، ويف داخل هذه األنظمة يصيل كثري من الناس ألداء الواجب 

ُوإسقاط الركنية؛ إال أن األمانة قد انتقضت من هذه الشخوص 

ِّورب مصل ((لكثرة ما مارسوه يف مجتمعات النقض من النواقض،  َ ُ َّ ُ
ّكنا مع رسول  ((: ، ويؤيد هذا الحديث أبوالدرداء قال))َال أمانة له ُ

ِالله صىل الله عليه وآله وسلم فشخص ببرصه إىل السماء ثم قال ِ َ َ َ َ َ :
ُهذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى ال يقدروا منه عىل(( ُ َ َ ُ ُ 

ُكيف يختلس منا وقد قرأنا : ، فقال زياد ابن لبيد األنصاري))يشء َ َ ُ

َالقرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبنائنا، فقال َّ ُ ََّ َِ َثكلتك  ((: ْ ْ َ ِ َ

ُأمك يا زياد َُّ ُإن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة، هذه التوراة .. ُ ِ ِ َ ُّ ُ َ ُ ْ ُ ْ ِ



 

  )١٣( 

: ٌقال جبري ))ُاذا تغني عنهم ؟ ُواإلنجيل عند اليهود والنصارى فم

ُأال تسمع إىل ما يقوله أخوك أبو : فلقيت عبادة بن الصامت، قلت

ْصدق أبو الدرداء، إن : ُالدرداء، فأخربته بالذي قال أبوالدرداء، قال ِ
ِّشئت ألحد َ ُ َ ْ ُنك بأول علم يرفع من الناسَثِ ٍّ ِ َ يوشك أن .. الخشوع: َّ

ٍتدخل مسجد جماعة فال ترى فيه َ ً رجال خاشعا َ رواه الرتمذي  ))ً

ُّصحيح، وأقره الذهبي والدارمي : والحاكم وقال َّ  ))البدعة  ((راجع . ٌ

  .١٩٤عزت عيل عطية ص. د

ًلتنقضن عرى اإلسالم عروة  ((: قال عليه الصالة والسالم -٢ َ ْ َُ ُِ َّ َ ْ ََ ُ

َعروة، ولتكونن أئمة مضلون، وليخرجن عىل أث ْ ًَ ََّ َّ َُ َ َُ َ َ َ َُّ ِ ُِ َّ ٌُ َر ذلك الدجالون ْ ُ َّ َّ ِ
َالثالثة  َّ(( )١(. 

ٌوهذا الحديث اآلخر يف ذات املعنى يشري إىل أن النقض حاصل ال  َّ

َمحالة، وأن من مظاهره ظهور حكام وأمراء وعلماء ينتفعون بهذا  َ ٍ ُ
النقض ويروجون له، واإلضالل من هؤالء ينشأ نتيجة الطغيان 

واقع مل ٌلنقض ترسيخة اوجرأة املفتونني، واإلضالل يف سياس

املضلني وتهيئة العقول لقبول حجج الناقضني، من ذات مقاييس 

 .األمة يف الدعوة لالستمساك بالدين

ًومتى ما نقض الحكم فالعرى الباقية تتالحق تبعا عىل مدى 

األزمان بأيدي الدعاة املضلني، الذين ينقضون العرى من داخل 

يب النقض يف شمول الحرام رية اإلسالمية، وتربز بعد ذلك معاظالح
                                                           

باب ) ٤٦٩: ٤( عن حذيفة بن اليمان ))ك  املستدر((رواه الحاكم يف ) ١(

 ) .٢٩٧: ١٤ ()) كنـز العمال ((الفتن واملالحم، ويف 



 

  )١٤( 

. . والشبهة واألكاذيب والدسائس، وحب الحياة وبيع الدين بالدنيا 

 .  إلخ 

وأما الدجالون الثالثة فهم اليوم الذين يمثلون رؤوس الفتنة يف 

عالم األمة اإلسالمية بمنهجيتهم الدينية يف كل من الحجاز والشام 

 .نموالي



 

  )١٥( 

 

 إذا وسد األمر إىل غري أهله
 

ِإذا ضيعت األمانة فانتظر  ((: قال عليه الصالة والسالم -١ ِ َ ِّ ُ

ِإذا وسد األمر إىل غري أهله : ُكيف إضاعتها؟ قال: َالساعة، قيل ِ ُ َ ِّ ُ

َفانتظر الساعة  ِ((
)١  (. 

ُاألمانة هي كافة مظاهر املسؤولية التي اسرتعى الله عليها 

ض عباده، وهي التي أشفقت من حمل ثقلها السماوات واألر

ِ﴿ إنا عرضنا األمانة عىل السموات واألرض : والجبال، قال تعاىل ِ َ ْ َ َ ّ ِ
َوالجبال فأبني أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان  َ ْ َُ ّ ِ ُ َ َ َْ َ ْ َ َْ َ ْ َ َِ ْ َ ِ

ًظلوما جهوال﴾  ُ َ ً   .]٧٢: األحزاب[َُ

ِوهي يف حديث أبي هريرة مقرونة بأمر األمة وواليتها، فإذا ما  ٌ

َوسد ِّ ِ األمر إىل غري أهله فقد ذهبت األمانة، وعند ذهابها وتبوؤ ُ ُّ

 .الوالية غري أهلها فهي عالمة من عالمات الساعة

وكان صىل الله عليه وسلم يشري إىل أصحابه بثقل األمانة يف 

األعناق، ويربز لهم صورها يف حياة الناس آخر الزمان، ومن ذلك 

َحدثنا رسول ا ((: حديث حذيفة، قال َّ لله صىل الله عليه وآله وسلم َ

                                                           
: ١٠ ()) السنن ((، والبيهقي يف )١٢٩: ٨(، )١٢٣: ١(رواه البخاري ) ١(

١١٨. ( 



 

  )١٦( 

ْحديثني، رأيت أحدهم وأنا أنتظر اآلخر، حدثنا أن األمانة نـزلت َ َ ّ َ َّ َ ُ ُ)١( 

ُيف جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة  ُِ َِ َ َِ ِ ْ .

ِوحدثنا عن رفعها، قال ْ ُينام الرجل النومة فتقبض األمانة من  ((: َ ُ ُ َ ُ ُ

ُقلبه، فيظل أثر ُها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى ُّ َ ُ

ًأثرها مثل املجل، كجمر دحرجته عىل رجلك فتنفط فرتاه منبثرا  َ

ٌوليس فيه يشء، ويصبح الناس يتبايعون وال يكاد أحد يؤدي  ُ ُ

ًإن يف بني فالن رجال أمينا، ويقال للرجل: ُاألمانة فيقال ً ٍ ّ َما أعقله : ِ

َوما أظرفه وما أجلده ٍ وما يف قلبه حبه من خردل من إيمان َ متفق  ))ِّ

  .)٢(عليه 

وضياع األمانة يف كافة األحوال سببه نقض العرى، ونقض 

العرى يبدأ بنقض الحكم، وصورة النقض يف هذه الحالة أن يوسد 

األمر إىل غري أهله، واإلسناد إضافة اليشء إىل الغري، فإن كان 

 .ملجتمع اإلسناد خطأ انفرطت العرى وتشتت ا

ُومن صور األمر املسند القضاء، والفتيا، والرتبية والتعليم 

ولكل صورة من هذه الصور . والثقافة، وسياسة املال والقتصاد

ٌرجال يجمعهم التأهيل واألحقية يف األمر مرتبطني بالعرى العليا 

وهي الحكم، والحكم أعىل مراتب االسرتعاء، وأساسها يف اإلسالم 

 .ارة، والشورى الخالفة، واإلم

                                                           
 .ويف رواية نـزلت من السماء ) ١(

يمان ، ورواه مسلم  يف كتاب اإل)١٤٤، ٦٦: ٩(، )١٢٩: ٨(رواه البخاري ) ٢(

  .٢٣٠ص



 

  )١٧( 

س يف اإلسالم ما استحدثه املتأخرون يف هذا املوقع الخطري ولي

ًمن مسميات الحكم والسياسة، ولو كان املنهج ذاته إسالميا فال . ّ

امللك العضوض، وال الحزبية الواحدة وال املتعددة وال مفهوم 

الديمقراطية وال االشرتاكية، وال العسكرية، وال الدكتاتورية وال 

ماهريية، وال الجمهورية، وال السلطنة، وال املشيخة وال الج

ماشابهها من املسميات تقوم بذات الدور املرسوم يف اإلسالم، 

واألصل يف انعدام اليشء انعدام أهله، وانعدام أهله ظاهرة غري 

صحية يف الواقع اإلسالمي، وأساس الفوىض يف طباع األمانة نقض 

 . هلالحكم وإسناد األمر إىل غري أه



 

  )١٨( 

 

 قبض العلم 
 

ًإن الله ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض  ((

ًالعلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عاملا اتخذ الناس رؤسا ِ ْ  ءُ

ُّجهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا  َُّ َ ََ ٍ ِ ْ ْ َ ِ ُ ّ  .) ١(رواه البخاري))   ًُ

وي يفتح للمؤمن معنى يتالءم وقبض العلم عىل هذا املفهوم النب

مع ما يراه يف الواقع املتعالم، فالعرص الذي نحن نعيشه يربز لنا 

شعور أهله ومتعامليه بأن العلم يف خري وقد ساد الكتاب والرشيط 

واتسعت وسائل اإلبالغ والتبليغ، وصار للعلم الرشعي معاهد 

ر أهل وكليات وتالمذة وتلميذات؛ ولكن الحقيقة الكامنة يف صدو

العلم تذهب بذهابهم وتقبض بقبضهم حتى لو بقيت كتبهم من 

 .خلفهم، وتبقى للناس صورة العلم ورمزه 

في فوتتفاوت هذه الظاهرة من صقع إىل صقع ومن بلد إىل بلد، 

آخر، وهو ما أو ببلدان يمكن أن يفرس القبض بمعنى بعض ال

َسبب االنقباض والعزلة لعلماء الدين األثبات، في َ َ نعزلوا عن الحياة َّ

ًملا يعرتيهم من القبض والهم، فيتخذ الناس رؤساء جهاال، هؤالء 

ًالجهال منهم من ال يعرف من العلم الرشعي شيئا، ومنهم من 

سفهه وبطره : ًعرف منه نصيبا ولكن هواه يسبق فتواه وجهله، أي
                                                           

، والرتمذي ١٣، ورواه مسلم يف كتاب العلم ص)٥: ١(رواه البخاري ) ١(

  .)٢٦٥٢(برقم 



 

  )١٩( 

ًيجعله محرفا للعلم مغريا حقيقة مقصوده الحق، هؤالء الجهالء  ً

 :ون هم املعنيون باألحاديث األخرى، ومنهااملتجرئ
ٌيقبض الله العلماء ويقبض العلم منهم، فينشأ أحداث ينـزو  (( ُ ُ َ ُ ُ

بعضهم عىل بعض نـزو العري عىل العري، يكون الشيخ فيهم 

، ويف هذا الحديث زيادة أخرى تفرس السلوك )١( ))ًمستضعفا 

 .الناشئ لدى األحداث عند قبض العلماء وقبض العلم 

والقبض ال يقف يف معناه عند زوال العلم بزوال رجاله، وإنما 

يفهم من القبض قبض كافة مظاهر نرش العلم الحقيقي بقبض 

شيوخه وأئمته كعلم املساجد وحلقات الزوايا واألربطة التعليمية 

ذات النمط التقليدي البسيط املتسم أهله باألدب والسكينة 

ٌية تحمل صورة العلم وتفتقر ُوالخشوع، ليحل محلها مظاهر معرف

إىل حقيقته، وتمثلها املنهجية الحديثة وظواهرها املنقولة عن طرق 

التعليم يف بالد الكفر والرشك والتبعية، ويكون من ثمرات هذه 

 . ) ٢(ضعب املؤسسات املعرفية ظهور أحداث ينـزو بعضهم عىل

                                                           
 ))العزلة((رواه الطرباني يف األوسط عن أبي سعيد، وله شواهد عديدة يف ) ١(

 يقبض العلم ((:  ألحمد، ويف البخاري بلفظ))املسند((للخطابي، ويف 

  .))ويظهر الجهل والفتن 

زو هو ركوب الفحل عىل األنثى، ولعل فيه إشارة إىل األخالق يف آخر النـ) ٢(

الزمان، حتى يمارس هؤالء األحداث الشذوذ الجنيس فيما بينهم، وهو 

 .أحد املعاني املالئمة ملفهوم النـزو 



 

  )٢٠( 

ٍومفهوم النـزو يحتمل معان عدة كلها ال تتعدى ما نراه  ٍ
نشهده من سلوك األحداث يف املدارس والكليات للبنني والبنات يف و

مجموع العالم اإلسالمي، ففي هذه املؤسسات املعرفية وأقسامها 

املتعددة يشهد املتأمل ما تفرزه آثار التعليم العرصي عىل طباع 

التالميذ والتلميذات، وانشغالهم منذ املراحل األوىل بالتيارات 

ات حتى تصري املدرسة هي املوقع املخصب واألحزاب واالنتماء

 ((للرصاع بني طبقات املجتمع باملنظور السيايس والديني، ويزداد 

ًبعد أن يصبح الفرد منهم عضوا عامال يف مؤسسات  ))النـزو  ً

األنظمة وخدماتها حيث يطبق كافة املفاهيم التي درسها عىل 

ويغرس ًالواقع تطبيقا يوسع شقة الخالف بني طالب العلم، 

العداوة والبغضاء بني أهل املجتمع الواحد، كما هو مشاهد 

ومالحظ، ويزداد الوضوح يف معنى الحديث عند قوله صىل الله 

ًويكون الشيخ فيهم مستضعفا  ((: عليه وسلم والشيخ هو الرجل  ))ُ

املتقدم يف العمر، وال شك أن املقصود به هنا بعض الشيوخ الذين 

زمة األحداث يف صفوف التعليم والداخليات تدمغهم الحاجة إىل مال

حيث ال يسعه يف غمرة ما يراه من طيش الناشئة وشعورهم 

بالجدارة يف كل يشء إال أن يحوقل ويسرتجع ويجاريهم بصمته 

 .وعدم اعرتاضه خشية انقطاع رزقه ووظيفته 

والعلم يف املفهوم اإلسالمي معنى أوسع من املعارف القرآنية 

ً وبذات الحال يكون القبض، فالعلم يعني أيضا ،اتهاوالكتابية وثمر

الخشوع، وأن من عالمات العلم املقبوض رفع الخشوع يف املساجد، 



 

  )٢١( 

ُفلقيت عبادة ابن : قال جبري ((: شاهده حديث أبي الدرداء، وفيه ُ

أال تسمع إىل ما يقول أخوك أبو الدرداء، فأخربته : الصامت، قلت

صدق أبوالدرداء، إن شئت ألحدثنك : بالذي قال أبو الدرداء، قال

الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد .. بأول علم يرفع من الناس

 .رواه الرتمذي والحاكم ))جماعة فال ترى فيه رجال خاشعا 

ُوهذه الظواهر املبينة يف الحديث تخلق يف الواقع أثرا خاصا بينه  َ ً ًَّ

ه وسلم ني أن رسول الله صىل الله عليحديث معاذ من رواية الطربا

ٍال تزال األمة عىل رشيعة حسنة ما لم يظهر فيهم ثالث ((: قال ٍ ُ ما : ُ

ْلم يقبض العلم، ويكثر ِ منهم ولد الخبث ُ َ َ  فيهم ْويظهر -أي الزنا  -ُ

ُوما السقارون ؟ قال: ، قالوا))ارونّقّالس َّ ٌبرش يكونون يف آخر  ((: َّ َ َ

ُالزمان تحيتهم بينهم التالعن  ُ ُ ُ ُ ََّ َّ َُ َْ َ ْ ِ((.  

ًوالسقارون فيه معنى أرجو أن يكون صحيحا، فالعامة : قلت

) سقارة(تسمي أعواد الدخان التي يرشبها أهل هذا الزمان 

وسيجارة، أي الدخان، ومنهم من تسمعه يحيي صاحبه أول ما 

 .تايلقاه بالشتم واللعن يف املقاهي واملالعب والطرق



 

  )٢٢( 

 

 تداعي األمم 
 

ُيوشك أن تداعى عليكم األمم كما  ((: قال عليه الصالة والسالم ُ َُ ْ َ َُ ُ َ َ ْ َ ُ ِ

ِتداعى األكلة عىل قصعتها، قالوا َ ْ ََ ُ َ ََ َأمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال: َ ُ َ ٍ َّ ِ ِْ َ :

ُال، أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل  ٌ ُ َّ ٌ ٍ(( )١(. 

هذا الحديث الصحيح يربز لنا معالم مرحلة كاملة يف تاريخ أمة 

نه تاريخ تداعي األمم األجنبية عىل القصعة الشهية، وهو اإلسالم أ

املرحلة املعروفة بمرحلة الغثائية، وهي مرحلة تاريخية بدأت منذ 

كأحد مصادر  اهتمام األنظمة العاملية بالوطن العربي واإلسالمي

الطاقة وأحد األسواق االستهالكية ملنتوجات األمم الصناعية، إضافة 

 .سرتاتيجي والثروات املتنوعة إىل أهمية املوقع اال

ُوقد شهدت سنوات الحرب العاملية حقيقة هذا التداعي عندما  ْ

بدأت الدول املعنية باألمر ترشف عىل تقسيم تركة الدولة العثمانية 

يف الوطن املتفكك، ومن ثم بدأت مجتمعة ومتفرقة عىل تنفيذ 

ْفرق تسد ( سياسة  ُ َ ْ ِّ رحلة الحتواء نقمة العالم وتسييس م) َ

                                                           
عن ثوبان، ورواه أبو داود ) ١٠٣: ٢ ()) الكبري ((رواه الطرباني يف ) ١(

َّولينـزعن ال((: بزيادة َ َ ُله من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن الله يف َ َُّ ُ َُ ْ َِ ِ ُ ُ ُ ُ َِ ْ َ َ ِّ ََ ْ َ ِ
َقلوبكم الوهن َ ُ ُ ِ ُ ُيا رسول الله وما الوهن ؟ قال: ، فقال قائل))ُ َ ََ ِ ُ ُّ حب الدنيا ((: َ ُّ ُ

ِوكراهية املوت  ِْ ََ ُ َ َ ((. 



 

  )٢٣( 

ًاالستعمار، وكان أول نجاح لهذه التفرقة غري املحمودة منصبا عىل  ٍ
 .نقض عروة الحكم وإسناد األمر إىل غري أهله 

وقد اجتهد املسترشقون يف تمهيد الطريق لهذه املرحلة، 

َووضعوا لألنظمة االستعمارية كافة الدراسات والتقارير املبينة  ِّ

المي، وألقوا بكافة ثقلهم مواطن القوة والضعف يف الجسد اإلس

الفكري يف خدمة الصليبية والسياسة االسترشاقية العاملية، ويف هذا 

إن نـزع االعتقادات ( املضمار كتبت إحدى مجالت التبشري 

ًاإلسالمية مالزم دائما للمجهودات التي تبدل يف سبيل الرتبية 

لسبل النرصانية، والتقسيم السيايس الذي طرأ عىل اإلسالم سيمهد ا

ألعمال املدنية األوربية، إن من املحقق أن اإلسالم يضمحل من 

الوجهة السياسية، وسوف ال يميض غري زمن قصري حتى يكون 

 اإلسالم يف حكم مدينة محاطة باألسالك األوربية
)١(

 .( 

ًتقريرا له يف مؤتمر لينكو ) ينغ(م اختتم القس ١٩١١ويف عام 

 العالم، وسيدخل اإلسالم يف شكل إنه قد أزف الوقت الرتقاء: ( فقال

جديد عىل الحياة والعقيدة، ولكن هذا اإلسالم الجديد سينـزوي يف 

 .)٢()ةينارصنلاب النهاية ويتالىش

) تركيا(وكانت سياسة إعادة تقسيم تركة الرجل املريض 

وترسيم الحدود بعد الحرب العاملية الثانية هي إحدى الثمرات التي 

ًإضافة إىل خلق الكيان . ربي من هذا النشاطجناها االستعمار األو

                                                           
  .١٩ ص)) الغارة عىل العالم اإلسالمي ((عن كتاب ) ١(

  .١٠٨بق صاملصدر السا) ٢(



 

  )٢٤( 

الصهيوني يف الوطن العربي، وشطر السياسة العاملية إىل غربية 

ورشقية، وبدء سياسة املعاهدات والحماية والتعاون االقتصادي، 

وبذر فكرة التيارات واألحزاب السياسية يف األوطان املمزقة معتمدة 

 تهيأت لهم سبل الدراسات عىل تالمذة املدرسة االسترشاقية الذين

 .الحديثة يف بلدان الغرب والرشق 

ًوسارت سياسة األنظمة العاملية سريا حثيثا يف تغريب األوطان  ً

اإلسالمية وعزل بعضها عن بعض وإيجاد أنواع من االستقاللية 

الفكرية والسياسية لكل نظام، والرتكيز عىل نقض الحكم يف هذه 

 .ة نواحي  الحياة إىل غري أهله املناطق وإسناد األمر يف كاف

ومع أن سياسة نقض الحكم يف العالم االسالمي ليست جديدة 

فقد قامت األنظمة اإلسالمية بنقض حكم بعضها البعض عن 

طريق الحرب والفتن وغريها، إال أن تلك العوامل كانت يف داخل 

أما سياسة . الحظرية اإلسالمية وناتجة عن أطماع ورغبات ذاتية

ًلحكم يف هذه املرحلة فيمتاز بكونه تنفيذا لرغبة خارجية، نقض ا

 .وسياسة عاملية 

لخصت ظواهر النقض يف أوائل املرحلة الغثائية عىل ما توقد 

 :ييل

تفتيت وحدة األوطان وتشجيع التجزئة ودعم عوامل التفرقة  -١

 .بني القبائل والجماعات والعشائر 

لبعض مع الحكام وضع املعاهدات املنفصلة عن بعضها ا -٢

واملشايخ ورجال القبائل والسالطني واألمراء وغريهم من رموز 



 

  )٢٥( 

التأثري القبيل والعشائري مقابل أموال وجرايات تربطهم بالسياسة 

العاملية، وإبطال مفعول عالقات هؤالء بكافة مشايخ ورجال 

 .) ١(هاجلا اإلصالح وكبار أهل البيت النبوي أويل

 .ت الثورية ودعم رموزها رسم دسائس االنقالبا -٣

غرس األحزاب السياسية ذات املبادئ املتعارضهة والقادرة  -٤

 .عىل تعميق الرصاع 

تسليح فئات النـزاع االجتماعي والقبيل وتشجيع الطائفية  -٥

 .والعرقية لبث القلق يف الكيانات السياسية وزعزعة أمنها 

ية يف استخدام الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكر -٦

 .سبيل تهيئة الرموز املناسبة يف كرايس الحكم 

استقطاب الناشئة والتالميذ إىل التعلم يف عواصم األنظمة  -٧

االستعمارية لزرع املفاهيم املغلوطة عن فوائد االستعمار يف 

 .أذهانهم 

تحسني الخطط السياسية والشعارات النظرية يف عقول  -٨

ية، والحرية، والثورية، وإيجاد املثقفني كالديمقراطية، واالشرتاك

                                                           
كان هؤالء املشايخ وآل البيت لهم مقامات محرتمة لدى السالطني ) ١(

والقبائل فال يمكن ألحد أن يخالف ما يأتون به من الصلح وفض 

 َلداملنازعات وتأمني الطريق وإقامة الحوط اآلمنة، وكانوا يمثلون معا

 يف املناطق التي يعيشون فيها حتى جاءت سياسة ٍّ رضوريٍأمن

 .تعماراالس



 

  )٢٦( 

جيل مثقف يخدم هذه الشعارات املتناقضة ويؤمن بها ويدافع 

 .عنها 

عزل الدراسة الحديثة بكافة وسائل املعرفة عن تأثري الدين  -٩

 .ورجاله، ووضع مناهج محدودة للتمويه عىل عقول العامة 

اجتذاب علماء الفتنة، ومفكري الشهادات واملرتبات  -١٠

 .في الخدمات الحكومية الذين يختلون الدنيا بالدينوموظ

ومن خالل هذه السياسات ومثلها تمكنت هذه القوى من 

ًالوصول إىل أهدافها االسترشاقية بخطى متفاوتة ومتنوعة تختلف 
 .ن نظام إىل نظام ومن موطن إىل آخر م

وكان كل نقض يبدأ بالحكم، وكل نقض حكم يسهم بذاته يف 

، يف السياسة، واالقتصاد، والقضاء، والرتبية نقض بقية العرى

مع تقدم سري هذا النقض ووالتعليم، ووضع القوانني االجتماعية، 

وقد عرفت . ُيحل محله يف كل مرتبة نقضت عراها بدائل مالئمة 

األمة العربية واإلسالمية هذه السياسات ورموزها وتنفيد خطواتها 

 . الناقضة للعرى منذ بداية عهد الغثائية

ومنذ بداية هذا العهد املظلم واإلسالم يزداد غربة عىل غربته 

ْونقضا للعرى أكرب مما قد نقض وذهب من قبل، وبرزت عىل  ً

واهر ومظاهر غريبة ومريبة، ال تخرج ساحة الحياة والواقع ظ

حقيقتها عن منطوق خري الربية صىل الله عليه وسلم ملا كشف 

 .ستقبل الزمان عالمات الساعة وأوضح مالمحها يف م



 

  )٢٧( 

ًإن بني يدي الساعة فتنا كقطع  ((: قال عليه الصالة والسالم

قطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت كًالليل املظلم، فتنا 

ًبدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ويميس مؤمنا ويصبح  ً ً

يكاد و. ) ١( ))ًكافرا، يبيع فيها أقوام أخالقهم ودينهم بعرض الدنيا 

املرء اليوم أن يمسك عىل قلبه مما يجده من بروز هذه العالمات 

ًوظهورها يف واقع املسلمني طورا بعد طور وحاال بعد حا  . لً

                                                           
 كنـز (( عن الضحاك بن قيس، رمز له )) الكبري ((رواه الطرباني يف ) ١(

 ) .٢٧٧-٢٧٢: ٤(، ورواه الحاكم )٣١٥١٦( بـ))العمال 



 

  )٢٨( 

 

 علامء الفتنة
 

روى الديلمي عن عيل كرم الله وجهه عن رسول الله صىل الله 

َإذا كثر خطباء منابركم وركن ((: عليه وسلم من اقرتاب الساعة َ ََ َِ ِ ُ 

َعلماؤكم إىل والتكم فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحالل  ُ ُ ُ َُّ َ َ َ ُّْ َ ُ ُِ ُ َ

ُفأفتوا بما يشتهون، وتعلم علماؤكم ليحلوا به دنانريكم ودراهمكم،  َُ َ َ َ َ ِْ ِ َِ َ ُّ َُّ ُ ُُ َ َ َْ ْ َ

ًواتخذتم القرآن تجارة َْ ِ َ ُ ُ َّ ((
)١(.  

خلقي ُيربز صىل الله عليه وآله وسلم من مكنونات االنحدار ال

ًوالديني يف علماء آخر الزمان عند نقض العرى حكما وعلما حقيقة  ً ً

ِخطرية األثر والنتيجة، مع هيمنة األعداء، وظهور علم املؤسسات  َ

بعة لألنظمة الغثائية، العلماء الذين االدينية واملناهج التعليمية الت

 يتدافعون إىل املنابر، فهذا يف محارضة وذاك يف مناظرة واآلخر يف

محاولة، ومثله يف برنامج إذاعي أو تلفزيوني، ووظيفتهم مواالة 

الحكام والسكوت عنهم وعن ظواهر حكمهم ولو كان الحكم 

يستحل الشبهة والحرام، بل ترى أحدهم منذ بدايات طلبه للعلم 

وهو يتقلب يف مسافات املؤسسات التعليمية املقبوضة املمنهجة 

ً باحثا أو دارسا أو مدرسا، حسب سياسة األنظمة، ثم يتخرج منها ً ً

يمجد النظام ويبتدع األقاويل يف سبيل اإلشادة به ويحمي 

                                                           
  ) .٣٨٥٦٣برقم : ١٤ ()) كنـز العمال (() ١(



 

  )٢٩( 

مؤسساته ويربر تبعيتها يف السياسة واالقتصاد للغثائية العاملية، 

وقد يحرف اآليات ويحمل األحاديث النبوية ما ليس منها، 

ًويتقاىض مقابل هذا البحث والتشكيل أجرا ماديا أو استقرارا  ً ً

ًجتماعيا أو وظيفة دينية اعتبارية، ويجد من شيوخ هذه ا ً ً ً

ِاملؤسسات من يمنيه باألجور األخروية بما ال يجده صدور األمة  ِّ َ ُ

 . وسلفها الصالح 

ُومن هؤالء من يدفعه الشوق إىل املراتب االجتماعية والدينية  ُ َ ِ

ِفيسرتيض أساطني السياسة واالقتصاد بالبحوث العلمية املناقشة  َ ِ

ّمسألة الربا والتحايل عىل املفاهيم وتحريف التعابري، ليسمي  َ

ُالفوائد والعائدات املحرمة بتسميات تبعد تهمة الشبهة والحرام  ُ

 .عن عرشات املنتفعني ومئات الربويني 

ُومنهم من ترتفع درجته العلمية ومخصصاته املالية فيعني يف  ِّ َ ُ ُ ُُ ُ

ِإدارة بنكية، ليسهم مع لجان ال َ ِْ ُ ٍ علماء املتخصصني يف تربير ٍ

ة يجميلتاستمرارية املعامالت املشبوهة ببعض اللمسات ال

ُّهؤالء العلماء تعلموا ليحلوا بعلمهم شبهات . والدراسات التحليلية ِ ُ

الدينار والدرهم، وتفقهوا ليدافعوا عن مؤسساتهم الدينية 

ِوالدنيوية يشغلون بعيوب الناس وتجميع تراتهم، وال يستحون من ِ 

الله وهم غارقون يف حمأة الوحل والشبهة والحرام أن يصلحوا 

 .مِواقعهم ويسرتوا عن الله قبل خلقه عوراته

ِون يف آخَُكي ((: قال عليه الصالة والسالم اء، ّرُ القُانَيدِ دِمانّ الزِرُ

 ُمُه، وِيمِجَّ الرِطانْيَّ الشَنِ مِ باللهْذَّوََعَتيْ فلَانَمَّ الزَكِلَ ذَكَرَْدن أَفم



 

  )٣٠( 

ُ الربُسِالنَ قُرَهَْظ يَُّم، ثَونَُنْتَناأل با، ِّ الرَنِ مٍذِئَمَْو يَىستحيُ فال يِودُ

 ٍذِئَمَْو يُكِسَْمتْسُ، واملِةَرْمَ عىل الجِضِابَ كالقِهِينِ بدٍذِئَمَْو يُكِسَْمتْسُوامل

 )) ْمُْكنِم َْلب ((: ا أو منهم ؟ قالّنِم: ، قالوا))نَيِسْمَ خُرَْج أُهُرَْج أِهِينِبد
)١ ( . 

إنه أمر خطري للغاية لو تفكر فيه املعنيون بمرياث العلم وحفظ 

تركة اإلسالم يف كل مكان يف هذا الزمان املريض، فكم حذر اإلسالم 

ال تذهب  ((: من ظواهر علماء الفتنة كقوله عليه الصالة والسالم

ٍاأليام والليايل حتى يخلق القرآن يف صدور أقوام من  ِ ُ َ َ ْ هذه األمة كما َ

ًتخلق الثياب، ويكون ما سواه أعجب لهم، ويكون أمرهم طمعا ال  َ َُ ْ

َيخالطه خوف، إن قرص عن حق الله منى نفسه األماني، وإن  َّ ِ ِّ ٌَ َّ َ ْ ِ ُ

َأرجو أن يتجاوز الله عني، يلبسون : َتجاوز إىل ما نهى الله عنه قال ُ َ َْ

ُجلود الضأن عىل قلوب الذئاب، أفضلهم يف  ّ ُِ ْ َ ُأنفسهم املداهن الذي ال ُ ُ ِ ِ

))ىهني ُيأمر وال
)٢ (. 

َوالعلماء األنتنون كما وصفهم الحديث يمهدون بما هم عليه  َُ ُ ُ ُِّ َ َ َُ َُ َ ْ َ ُ

 أخرى تتسع ٍ اجتماعيةٍوفيه من الظواهر املرضية، لربوز أمراض

ًوتسترشي يف املجتمعات، وتصري قاعدة ال استثناء، ومنه رشب  ُ

ا والرشوة واالتجار بأموال الزكاة، وفيها الخمر والتعامل بالرب

                                                           
) ٢٥٥:  ١٤ ()) كنـز العمال ((رواه الحاكم عن أبان عن أنس، ورمز له ) ١(

   .)٣٨٦٣١(برقم 

 برقم )) كنـز العمال  ((.   عن معقل بن يسار )) الحلية ((اه يف رو) ٢(

)٣٨٥٩٧. ( 



 

  )٣١( 

ِإذا استحلت هذه األمة الخمر بالنبيذ  ((: يقول صىل الله عليه وسلم َ ُ ْ َّ َ َْ

ُوالربا بالبيع والسحت بالهدية، واتجروا بالزكاة فعند ذلك هالكهم  ِ ُ َّ ِ َ ِ
 .) ١( ))ًليزدادوا إثما 

نما هو كما ُوالهالك هنا ليس العذاب العام النازل من السماء، وإ

فتنتهم وانشغالهم بالدنيا وحطامها، وهو املستفاد ازدياد يظهر 

ًليزدادوا إثما((: من معنى قوله ِ ُ َ َْ ٌ، وظواهر هذا اإلثم ماثلة للعيان يف ))ِ ُ
كثري من بالد املؤسسات الدينية والدنيوية، ويكون يف الغالب مظهر 

له عليه ًعلمائهم مظهر تمثيل وتصنيع، تحقيقا لنبوءته صىل ال

ًال تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا  ((: وسلم َ َُّ َّ ُ ًَ ُ ُْ ُّ ُ ُ(( 
)٢ (. 

ُوالرواية يف إحدى معانيها تمثيل األجهزة اإلعالمية لحال الزهاد 

والعباد وعرضها عىل املسلمني كأحد وسائل التثقيف اإلسالمي، 

َنصة محارضته ًومن معانيها أيضا أن يرتبع أحد علماء الفتنة م

مدة ساعة وزيادة يصف الزهد ومعانيه وما ورد فيه من اآليات 

واألحاديث وال يتعدى هذا العلم من كونه رواية فقط تجري عىل 

ًلسانه وهو فقري منه ظاهرا وباطنا، ومثله الورع، إذ يصعب عىل  ً

العالم املنشغل بأمر الحياة ومظاهرها الغارق يف حميا مؤسساتها 

                                                           
برقم ) ٣٢٦: ١٤ ()) كنـز العمال ((رواه الديلمي عن حذيفة، رمز له ) ١(

)٣٨٤٩٧(. 

 برقم )) كنـز العمال (( عن أبي هريرة، رمز له )) الحلية ((رواه يف ) ٢(

 ) .١٥٩ :٩(، )١١٩: ٣ ()) الحلية ((، ويف )٣٨٤٩٠(



 

  )٣٢( 

إن لم -لقابض عىل مرتباته ومخصصاته من مشبوه املال الدنيوية ا

ًعا، فال يبقى له أمام ِرَيكون ويصعب عليه أن  ً-يكن حراما رصفا

 ومريديه يف املدرسة والجامعة واملؤسسة الدينية إال أن تالمذته

لو : ًيتصنع الورع تصنعا، وقد روي عن ابن عمر أو غريه قوله

ُصليتم حتى تكونوا كا ّ ُ َُّ َ َ ْ ْ ْلحنايا وصمتم حتى تكونوا كاألوتار لن َ َ َِ ُ ْ ُْ ُ

ٍيتقبل ذلك منكم إال بورع حاجز  ِ ٍ َ َ ّْ ُ ْ َِ َ َّ َُ. 

واألعجب من هذا أن علماء املؤسسات الدينية إذا تصنعوا الورع 

ورووا الزهد بألسنتهم يخرجون عن حد الرواية والتصنع إىل 

اتهم التقول واالفرتاء عىل بعض سلف األمة، ممن يروى يف حكاي

وأخبارهم أنهم كانوا أصدق صور الزهد والورع، ويفذلكون 

 .)١(األكاذيب والتهم عىل عباد الله الصالحني

                                                           
 ((: قال عليه الصالة والسالم: عن عمران ابن حصني ريض الله عنه قال) ١(

ِإن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان  ِ ِ ُ ِِ َ ْ َ ْ ْ َ ٍَ َ َ َُّ ُ ُ ُّ َ َْ َ  رواه الطرباني ))ِ

 )) مجمع الزوائد ((، والبزار، ورجاله رجال الصحيح كما يف )) الكبري ((يف 

)١٨٧: ١.( 

ًلحديث يربز لنا من كالم الصادق املصدوق نموذجا خاصا من وهذا ا ً

علماء اللسان الذين تخوف رسول الله صىل الله عليه وسلم من 

فصاحتهم وبالغتهم وقدراتهم املعرفية، حتى إنهم يأخذون باللب 

ويستدرجون السامع التباع أهوائهم وتوجهاتهم، وأفكارهم املنحوتة 

 .انيها األصلية بدالئل مضغوطة ومحرفة عن مع



 

  )٣٣( 

 

 زخرفة املساجد 
 

ُال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس يف ((: قال عليه الصالة والسالم ّ ُُ َُ َ

))املساجد
ٌ، واملساجد بيوت الله، وعمارتها مطلوبة، ويرتتب عىل ذلك )١( ُ

زيل األجر والثواب؛ ولكن املظهر املمقوت عند الله يف آخر الزمان أن ج

َّيتعدى العمران للمساجد حده ويخرج عن دائرة االعتدال، ومظهر هذا  َ

األمر اإلرساف يف اإلنفاق عىل تكاليف زخرفة املساجد وتزويقها ونقش 

 .جدرانها وحيطانها

م، وأخطر هذه وهذه إحدى ظواهر زماننا يف كثري من بالد اإلسال

الظواهر ما تكون تحت سمع وبرص ورعاية علماء املؤسسات 

الدينية الذين يملكون يف بلدانهم سلطة األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، ولعل من نتائج االستغراق املشبوه يف أموال الحرام أن يظهر 

االهتمام لدى هؤالء املساجد املزخرفة وعمارتها كشاغل يستشعر 

تغرق يف منكر الشبهة والحرام تكفري الخطايا، أو يجد فيه منه املس

 .ًمظهرا ينافس به األمثال واألشباه 

شاهد اليوم يف العديد من بالد املسلمني بناء العديد من املساجد يو

ًاملزخرفة ذات الطابع السياحي عىل غري حاجة ماسة لها، وخصوصا 

رساف عىل نفقتها تلك املساجد التى تكلفت بعض الجيوب املالية اإل

                                                           
  .)٣٨٤٨٤(برقم ) ٢٢٢: ١٤ ()) كنـز العمال ((عن أنس، ذكره ) ١(



 

  )٣٤( 

كمظهر جمايل يف مدخل املدينة أو عىل شاطىء البحر أو بجوار منازل 

 .األثرياء واألغنياء 

ًوتحقيقا ملا يتحدث به النبي األمي صىل الله عليه وسلم من 

بروز هذه املنكرات الدينية عىل أيدي علماء املؤسسات الغثائية من 

ناه يف بعض مساجد اإلرساف الفاضح عىل زخرفة املساجد ما شهد

األثرياء من وجود عدة نجفات مذهبة متدلية من سقف املسجد 

قيمة كل واحدة منها عدة آالف من عملة تلك البالد اإلسالمية، ومن 

جانب هذه النجفات تسمع الخطباء والفصحاء يتحدثون عن 

تطبيق الكتاب والسنة ويشيدون بحسنات املحسنني الذين أنفقوا 

 األموال، يف حني حاجة جريانهم وكثري من فقراء يف سبيل الله هذه

 .بالدهم إىل أهم رشوط الحياة

ْإذا زخرفتم مساجدكم وحليتم ((: وقد قال عليه الصالة والسالم ْ َ ْ َ َ َ ُْ َّ ُُ ِ ْ َ ْ َ

ْمصاحفكم فالدمار عليكم ْ َ َ ْ َ َُ َُ ُ َّ َ ِ((
ويف الحديث زيادة ظهرت يف حياة  ،)١(

لهذا الفن مؤسسات املسلمني وهي تحلية املصاحف، وصارت 

ل يف سبيل تسويق هذا النوع من املصاحف اتجارية تبذل األمو

عىل املحالة واملطرزة، ويحرص كثري من منسوبي املال اإلسالمي 

اقتناء هذه املصاحف وتقديمها يف املناسبات الدينية واالجتماعية 

 .هدايا رمزية 

                                                           
، وأخرجه )٢١٠: ١٤ ()) كنـز العمال ((رواه الحكيم عن أبي الدرداء، ) ١(

 )) التجريد ((وابن عبدالرب يف ) ٣٩٦: ٣ ()) لإلحياء ((العراقي يف تخريجه 

 ).٩٥: ١( للعجلوني ))كشف الخفاء((، و٢٦٥ص



 

  )٣٥( 

إغالق وللمساجد املزخرفة مزايا خاصة يف بالد املسلمني، منه 

هذه املساجد عن حاجة الفقراء والغرباء للنوم والراحة، حيث 

ٌيوظف لهذه املساجد عمال يفتحونها قرب أوقات الصالة ثم  ّ

 .يغلقونها ويطردون من ينام أو يجلس فيها

ومن ظواهرها وضع عدد من صناديق التربعات التي ترشف 

ة املساجد عليها املؤسسات الدينية الحكومية، وإلزام الخطباء وأئم

اإلشادة بهذه املؤسسات ووجوه اإلنفاق، وحث املصلني عىل وضع 

أموال الصدقات والزكوات يف هذه الصناديق، ولكن هذه املؤسسات 

ًل انفعاال ًورجالها مع علماء الفتنة يستشيط أحدهم غضبا وينفع

ًإذا رأى مسكينا أو سائال اضطرته الظروف أن يقف طالبا من  ًً

ة، ويرسد ما يحفظه من أحاديث يف النهي عن املصلني املساعد

ب تلك اأبوعىل السؤال وعن وظيفة  املسجد يف اإلسالم دون أن يدله 

أن يرى أحقيته يف العطاء من دون املؤسسات الجامعة لألموال، و

 .ذلك املال املجموع 

ُتزخرف   ((: ومن ظواهر هذه املساجد قوله صىل الله عليه وسلم َُ ْ َ

ُاملساجد كما ت ُزخرف الكنائس والبيع، وتطول املنائر وتكثر ُ ُُ ْ َ َُ َّ ُ ُُ َُ ِ َ ْ َ

َّالصفوف مع قلوب متباغضة وألسن مختلفة وأهواء جمة  َُ َ ٍ ٍٍ ْ َ ٍ ُ(( )١( . 

                                                           
ومن مظاهر هذه املساجد أن يمر الرجل فيها واملرأة من غري أن يركع ) ١(

َّ إن من أرشاط الساعة أن يمر ((: فيها، كما قال عليه الصالة والسالم ُ ّ ِ َِ َْ َْ َِ َ ْ ّ ِ
ِالرجل يف املسجد فال يركع ركعتني ُ ِ َُ ْ َ ُ ُ حتى تتخذ املساجد ((: ، ويف رواية))َّ ِ َ ََ َ َ َّ ُ ّ



 

  )٣٦( 

                                                                                                                             
َقناطر فال يسجد َ ْ ُ َِ َ ْ، وهذه ظاهرة لوحظت يف بعض بالد ))ِ لله فيها َ

  . ٧٥ ص)) اإلشاعة ((أورده الربزنجي يف . املسلمني 



 

  )٣٧( 

 

 مظاهر الطاغوت يف البنيتني الفوقية والتحتية
 

ِما من نبي بعثه الله يف أمته قبيل إال  ((: قال عليه الصالة والسالم ِ َِّ ُ ُ ُ َ َ َ ٍّ ِ َ

َن له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون به، كا ِ ِِ ِ َِّ ُ ّ ٌَّ َ َِ ُ ُ َ

َثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما  َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ ْ َْ ْ ُ ٌ َُ ِ ِ ْ ِ
َال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو  ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ْ َ ُ َُ ٌَ ِ ِ ِْ ُْ

ٌمؤمن، ل ِ ْ ٍيس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل ُ َ َ َْ ََ ُ َّ ِ ِ َ ِ َِ َ(( )١ (. 

 

ًبيان نبوي، يحمل مضمونا هاما من مرحلتني مختلفتني ً ُ ّ األوىل : ٌ

مرحلة الصدر األول ومن يليهم من رجال امللة واإلسالم، وهم الذين 

 .يأخذون سنته صىل الله عليه وسلم ويقتدون به 

ُثم املرحلة الثانية مرحلة الخ يقولون ما ال : ُلوف، وعالماتهمُ

 .يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون 

ُوالحكم العام املطلق من رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم  ُّ ُ

ٌوجوب جهادهم حسب مراتب االستطاعة، فجهاد باليد، ومعناه  ِ ُ

ًحمل السيف والسالح، وأيضا منه حمل القلم  ُ . 

 . س ووسائل اإلبالغ وجهاد باللسان ومنربه املسجد واملجال

                                                           
 ((، ورواه أحمد يف ٨٠رواه مسلم عن ابن مسعود يف كتاب اإليمان ص) ١(

 ) .٩٠: ١٠(، والبيهقي ٤٥٨ ص ))املسند 



 

  )٣٨( 

والجهاد بالقلب مرتبة الصلحاء الذين اعتزلوا الناس ولم يجدوا 

ُللنصيحة آذانا صاغية، وهذه املظاهر املتحدث عنها يف الحديث  َّ ً

ًالنبوي تربز لنا مظهرا من مظاهر الغثائية، عندما تشمل  ُ

ِالطاغوتية الفكرية كال البنيتني َ َْ ِ والتحتية ِالفوقية كالعلماء والوالة: ِ

 . كالعمال والرعية بكافة طبقاتهم ووظائفهم 

وهذه املرحلة املظلمة مرحلة يجب فيها الجهاد بما استطاع 

 .املؤمن، إذ ليس وراء ذلك من اإليمان يشء 

واألحاديث النبوية كلها متضافرة يف تصوير هذه املظاهر، ومنها 

ٌيأتي عىل الناس زمان ((: قوله عليه الصالة والسالم ُ ال يتبع فيه ِ َُ َّ

ُالعالم، وال يستحيى فيه من الحليم، وال يوقر فيه الكبري، وال يرحم  ُ ُ ُ َُ َ َ ْ ْْ ُ َّ َ ِ

ُفيه الصغري، يقتل بعضهم بعضا عىل الدنيا، قلوبهم قلوب األعاجم  ُ ً ُ ُ ْ َ

ًوألسنتهم ألسنة العرب، ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا،  ْ ْ ً َ ْ َ َْ َُ ُ ُُ ِ ِ ُِ ُِ ْ َ َْ َُ

ُصالح فيهم متخفيا، أولئك رشار خلق الله، ال ينظر الله يميش ال ُُ ُُ ْ ْ ًَ ِ ِ َ َ ِ َ

َإليهم يوم القيامة  َ(( )١ (. 

ٌومظاهر السلوك املشار إليه يف هذا الحديث واضحة يف حياة  

ًاملسلمني اليوم، فالعالم ال يقتدى به بل يعترب عنرصا ثقيال عىل  ً ُ ُ ُ ِ

يم، بل ترى صغار األوالد ُالناس يف مجالسهم، وال يستحيا من الحل

يجلسون يف مجالس الكبار ويسبقون إىل الحديث والكالم دون 

 .  احرتام وال توقري ألحد

                                                           
  .٧٦ ص)) اإلشاعة ((رواه الديلمي عن عيل، وأورده الربزنجي يف ) ١(



 

  )٣٩( 

ًوالكبار يف السن هم أيضا ال يرحمون صغريا وال يوجهونه وال  ً

ًيعلمونه ما يجب عليه، كل هم هؤالء جميعا طلب الدنيا واالقتتال  ِّ ُّ

سالح كما هو واقع يف رصاع الحدود من أجلها، سواء كان االقتال بال

بني بلدان املسلمني، أو إقامة األحزاب الوطنية التي تسارع عند 

انتصارها إىل التطاحن عىل كرايس الحكم والسيطرة عىل النفوذ، أو 

 أسلحة اإلعالم واألقالم، قلوبهم ممفهوم االقتتال البارد من استخدا

شبهها ومثلها، أو هو قلوب األعاجم من حيث قسوتها وشدتها، عىل 

من حيث محبتهم ملا عليه األعاجم من وسائل الحياة الحضارية 

وأسبابها، حتى إن عالقتهم بالغرب والرشق أقوى وأقرب من 

عالقتهم باملسلم الذين يعايشهم يف الوطن الواحد، ومع ذلك 

فألسنتهم من حيث اللهجة واالنتماء هي ألسنة العرب، وبها يدعون 

قومية العربية واملوقف العربي واالنتماء إىل أمة إىل سياسة ال

العرب، ويضيقون رؤية اإلسالم الشاملة، وال فرق بني عجمي وال 

 .عربي وال أبيض وال أسود إال بتقوى الله 

هؤالء يكونون عند هذا الحال القومي العربي املجرد ال يعرفون 

ًكرا أنكره الله ًمعروفا مما أمر الله به ودعا إليه نبيه، وال ينكرون من

ولو  ورسوله، بل يكون املعروف عندهم ما عرفوه وعاشوا به وألجله

كانت الشبهة والتعامل بالربا، واملنكر ما أنكرته عقولهم وقلوبهم 

 .وخافوا منه ولو كان حب النبي وآل بيته وأولياء الله الصالحني

ر يخرج يف آخ ((: ؤالء قال فيهم رسول الله صىل الله عليه وسلمه

َالزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحىل من العسل،  َ ْ ْ ِّ ََ َ َْ َُ ُ ُِ ِ ْ ٌ



 

  )٤٠( 

ّوقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل ّ ُ ُ َّأبي يغرتون؟ أم عيل : ُ ُّ َ ْ َ ِ َ

َيجرتؤون؟ فبي حلفت ألبعثن عىل أولئك منهم فتنة تدع الحليم  َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ًَ ُْ َّ َ ََ ُ ُ ِ
ًمنهم حريانا  ْْ ُ ِ(( )١ (. 

ًوكفى بما تعيشه أمة اإلسالم اليوم يف أمر دينها ودنياها فتنة،  ِ َ ِ ُ َُّ

ِفعدوها قد سلب منها كل يشء، ومزق الكيان وتغلغل بوسائطه  ِ َ َ َْ َ َ ََّ ََّ َ ٍَ ُّ

ُالحضارية إىل مخادع البيوت وحياة الفرد الخاصة، وصار الجيل  َ ِ

ُّاملفتون يشهد االنجذابات املادية التي تجر ُ َُ َ ِْ َ َ ًه إىل عبادة الدنيا جرا ُ ّ َ ُ

ٍبني لحظة وأخرى، عرب الوسائط اإلعالمية والالفتات الدعائية 

ًواألبواق الكالمية واألسواق املزينة بما ال يدع مجاال كافيا لغري ما  ً ّ

 .يرى ويسمع ويعيش ويطمع ويطمح ويتمنى 

ِهذا هو جيل عبادة العجل الذي قال فيه صىل الله عليه وسلم ُ :)) 

ُلك َّل أمة عجل، وعجل أمتي الدينارِ َُّ ُُ ْ ِْ ٌِ ))مهردلاو ٍِّ
 ((: ًوفيه أيضا يقول ،)٢(

ِسيأتي عىل الناس زمان دينار عندهم خري من صالتهم  ِ ٌِ ْ َُ ْ ٌ ، وحديث ))ٌ
ْيأتي عىل الناس زمان همهم بطونهم ورشفهم متاعهم وقبلتهم  (( ْ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُّ ُ َُ َِ ُ ََ َ ٌ

َنساؤهم ودينهم در َ ْ ْ َُ ُ ِ ُِ َاهمهم ودنانريهم، أولئك رشار الخلق ال خالق ُ َْ َِ ُ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ُ ُ

 .) ٣( ))لهم عند الله 

                                                           
، )٢١٤: ١٤) (٣٨٤٤٣( برقم )) كنـز العمال ((عن أبي هريرة، ذكره ) ١(

 .وأحمد ) ٢٤٠٤(ورواه الرتمذي برقم 

ٌ عجل ((، ويف رواية بزيادة )٦٢٥٩( برقم )) كنـز العمال ((ذكره ) ٢( ْ ِ

َيعبدونه ُ ُ ْ  ) .٢٨٩: ٩( للزبيدي )) اإلحياء ((، انظر رشح ))َ

َرواه السلمي عن عيل ك) ٣(  .رم الله وجهه ُّ



 

  )٤١( 

ُومن هذه األحاديث وأمثالها يتبني حال كثري من املسلمني يف 

َّزماننا هذا من بلدان شتى، حيث ال هم لهم إال طلب الدنيا عىل غري  َ

َورع وال تثبت يف أمر الحالل والحرام، بل كرب أمر ُ َ ٍ ُّ َ  الدنيا يف النفوس َ

ًحتى صارت الغربة يف سبيلها مطلبا ورضورة، وسببا يف إشباع  ًً

رغبات النساء ومالحقة تكاليف العادات السيئة التي أثقلت كواهل 

َّالرجال، حتى صار املرء يعري يف أرسته بضيق ذات اليد والفقر مما  ُ

ر، دفع الكثري من الناس إىل األسفار، والوقوع يف مجاراة الفجا

والتعرض لإلهانة واألذى من بعض املالك والتجار، وقد أشار صىل 

يأتي عىل  ((: الله عليه وسلم إىل هذه الظاهرة الخطرية يف قوله

ٌالناس زمان  ِاملعيشة إال بمعصية الله، فإذا كان كذلك حلت ُال تنال ِ َّ َ ُ

ِالغربة، يكون يف ذلك الزمان هالك الرجل عىل يد أبويه إن كان له ِ ُ ُ 

ُأبوان، وإال فعىل يد زوجته، وإال عىل يد األقارب والجريان، يعريونه  َ ُ ِّ َ ُ ِ ِ

َبضيق املعيشة، ويكلفونه ما ال يطيق حتى يورد نفسه املوارد التي  َ َُ ُْ َ َ ِِّ ُ ُ ُّ ُ ِ ُِ َ ِ
ُيهلك فيها  َ ْ َ(( )١ (. 

ُهذه الصورة القاتمة التي تنحدر إليها األمة يف آخر الزمان  ُ

ُسببها نقض عرى اإل سالم وهيمنة الغثائية بكل صورها وأشكالها ُ

عىل حياة املسلمني، هذه الغثائية التي تهيء جيل الرسالة املحمدية 

ُللتفكك والضياع، وتدخل عليهم من حيث الرغبات والشهوات ومن  ُ ْ َ

حيث إثارة الغرائز، وتقوم مؤسسات الفتنة املتمثلة بالبنية الفوقية 

المية املؤدية غرض اإلثارة كدور بحماية الوسائط الفكرية واإلع
                                                           

 .٧٦ ص)) اإلشاعة ((رواه أبو نعيم والبيهقي، وذكره صاحب ) ١(



 

  )٤٢( 

السينما والتلفاز وموقع تسويق علب الفيديو واملرسح والفنون 

املتنوعة كالغناء والرقص والرسم وما شاكلها، وتوسيع دائرة 

الحرية واإلثارة بانتشار املجالت والجرائد ذات االهتمامات الجنسية 

تياد والنسوية ومؤلفات الجنس والقصص الخليعة، وتشجيع ار

األندية واملالعب والتعليم املختلط واألدب الرخيص، وهذه الوسائط 

املتفاوتة يف تأثريها من بالد إىل أخرى هي السالح الهدام الناخر يف 

صلب املجتمع اإلسالمي من داخله، والوسيلة الناجحة يف غزو 

البيوت املحافظة ودغدغة العواطف الجامدة املتأثرة باملفاهيم 

خطوة خطوة ومرحلة مرحلة، وحتى تلك املجتمعات ..  الدينية

ًاإلسالمية الراغبة يف انتهاج الرشيعة اإلسالمية مسلكا لها وقانونا،  ً

ُال يسعفها هذا االدعاء أمام املد الحضاري والسياسات االسترشاقية  ِ ْ ُ

 .املتخلخلة يف كافة مظاهر الحياة اليومية لألرسة والجماعة 

 حياة األمة يتبني املظهر الطاغوتي ومن هذا املكمن الخطري يف

املادي الجاثم عىل القلوب والعقول، واملدخل املشؤوم الذي دخلت 

به قوى الرش واإلفساد ووجهت به الجماعات واألفراد، واشتغل به 

الكبار والصغار والوالة والرعايا، إذ أخرب عليه الصالة والسالم عن 

َ الحفاة العراة العالة رعاء َإذا رأيت ((: هذا الطغيان املادي بقوله ِ َ َ َ َ َُ ُ

َالشاء يتطاولون يف البنيان فانتظر الساعة  َ َ َ َّ ُِ ِ َ ْ ْ َ َِ َ ُ ِ ، والبنيان الحضاري ))ّ

أكثر اليوم يكاد أن يخفي معالم املايض بكافة ألوانه، حتى يف 

ٌمواطن اإلسالم قداسة ورشفا، وكثري من هذا التطاول العمراني  ً



 

  )٤٣( 

األعراب الذين دخلوا املدنية من أوسع إنما هو بأيدي البداوة و

 .أبوابها يف كل مجتمع وبالد

وكان لهؤالء األعراب والبادية ومن نحى نحوهم من جهلة الواقع 

ٌحظ وافر من بداية عهد الغثائية، وذلك بدخولهم يف مدارس  ٌّ

ْالحكومات وتخرج الكثري منهم من أبوابها، وهي التي هيأتهم بعد  ُ َّْ َ َ

 .ملناصب واملطالبة بها واملوت من أجلها ذلك الرتقاء ا

ِواألحاديث الرشيفة تربز صورة التحول يف الدول والسياسة، وأن  ُّ َ َّ َُ

والذي  ((: ذلك من مظاهر قرب الساعة، كقوله عليه الصالة والسالم

َنفيس بيده ال تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون  َّ ُ ُ ّ َُ ُْ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ََ ْ َ َّ ِ ِ ِِ ْ

ُاألمني ِ ُ ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر التحوت َ ُ ُ ُُّ َ َ ْ َْ َ َ َ َُ َ ُ ِ َ َ وما : ، قيل))ْ

ُالوعول وجوه الناس والتحوت الذين ((: الوعول وما التحوت ؟ قال ُُّ ِ ُ

 .) ١( ))ِكانوا تحت أقدامهم

َمن أرشاط الساعة أن يملك من  ((: وقال عليه الصالة والسالم ْ ََ ِ ِِ

َليس أهال أن يملك،  ِ ْ َ َويرفع الوضيع ويتضعً ََ َّ ُ ُ َُ ))ُعيفرلا ْ
)٢ (. 

َإن من أرشاط الساعة أن يوضع  ((: وعن عبد الله بن عمرو قال َ ُ ِ ِ

ُاألخيار ويرشف األرشار، ويسود كل قوم منافقوهم  َِ ُ ٍُ َّ َ ُ َُ َّ(( )٣ (. 

                                                           
 ).٣٨٥٦٦برقم : ١٤ ()) كنـز العمال ((رواه الحاكم عن أبي هريرة، ) ١(

) ٣٨٥٥٩برقم : ١٤ ()) كنـز العمال ((، )) الفتن ((رواه نعيم بن حماد يف ) ٢(

. 

  .)٥٦٣: ١٤ ()) كنـز العمال ((رواه نعيم، ) ٣(



 

  )٤٤( 

وكانت هذه العالمات  املذكورة يف حديث الرسول صىل الله عليه 

غثائية يف األمة اإلسالمية، وهي دعائم وسلم هي أول عوامل ظهور ال

 .النقض للعرى يف عديد من البالد 

ًوقد شاهدت بالد اليمن من هذا املظهر الغثائي ألوانا غريبة كان 

ًأخطرها وأشدها فسادا وإفسادا مظهر النظام الشيوعي، فقد ساد  ً

فيه التحوت بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبلغ باألراذل أن 

ُف الناس وعلماءهم وسحلوا منهم من سحلوا وقتلوا من أهانوا أرش َُ َ َ َ

ًقتلوا، حقدا وبغضا وكرها لإلسالم ومظاهره، وهذا أيضا من  ً ً ً

األمور التي أخرب عنها النبي صىل الله عليه وسلم أنها تقع يف هذه 

عن عيل ريض الله عنه  ))اإلشاعة  ((األمة، فقد حكى الربزنجي يف 

ُاس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكالب، يأتي عىل الن ((: قال ُُ َُ َْ ُْ ُ ٌ

ُفيا ليت العلماء يف ذلك الزمان تحامقوا  َ َ َ َ َ ((. 

كما - هؤالء األدعياء يف التخلص من مظاهر التخلف ُوكان دافع

 الحياة السعيدة ألنفسهم وأشباههم، وقد ذكر َبناء -يعتقدون

ُ الساعة حتى يكون أسعد ُال تقوم((ًحديثا  ))اإلشاعة((الربزنجي يف  َ ُ َ

ُالناس بالدنيا لكع ابن ُ َ ُ ))ُعَُكل ِ
ُاللكع العبد أو  : ))اإلشاعة  (( قال يف ،)١( ُ

ُاألحمق أو اللئيم، أي حتى يكون اللئام والحمقاء والعبيد رؤساء : ُ

 .الناس 

لفقراء والعبيد ًيضع اعتبارا لويظن الجهالء أن اإلسالم ال 

ي األغنياء وأصحاب السيادة واملظاهر والبسطاء، وإنما  هو يحم
                                                           

 .، رواه الديلمي وابن عساكر٧٦ ص)) اإلشاعة (() ١(



 

  )٤٥( 

ٌّاالجتماعية، وهو ظن باطل، ألن لإلسالم ضوابط يقيد بها الحر 

والعبد والرفيع والوضيع ويجعلهم أمام أدب اإلسالم سواء بسواء، 

ولكن من داخل حظرية اإلسالم، أما ما يكون يف آخر الزمان من 

 الرشيعة مظاهر الفساد فإنما ينتج عن ترك هذه الفئات أدب

واالتجاه إىل أفكار األعداء وتبنيها والدفاع عنها، وقتل املسلمني 

ًوالعلماء تقربا ألساطينها، وقد قامت دولة املاركسية يف جنوب 

بطمس الكثري من معالم اإلسالم وإحالل معالم الشيوعية الوطن 

ًبديال عنها، وخاصة يف الرتبية والتعليم، والنقابات، والعسكرية، 

 الناس ُ أموالْلبتُلقوانني االجتماعية واالقتصادية، حتى سوبعض ا

ِهت لألبرياء تهم الربجوازية واإلقطاعية ّجُهم ووُ أمالكْوصودرت ّ ُِ ْ ُ َ َ ُ

وما شاكلها من تهم السياسة الشيوعية، وعمقت مؤسسات هذا 

الفكر األحمر يف الوطن املغلوب عىل أمره سياسة  الرصاع الطبقي 

لنسل، وجعل األخ يقتل أخاه وجاره واالبن الذي أهلك الحرث وا

ال  ((: ًيتخىل عن أبيه، وكل ذلك تحقيقا لقوله عليه الصالة والسالم

َتقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه ال يدري فيم قتله، وإذا اقرتب  َ ْ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ُ ُ َُّ َ ُ ّْ

ًالزمان ألن يربي الرجل جروا  ْ َ ََ ُِّ ُ َُّ ْ َ ِخري له م -َولد الكلب: أي-ُ ُ َ َن أن يربي ٌ َِّ ُ ْ َ

ًولدا له  َ َ((.  

ْوقد شهدت بالدنا من تحقيق هذا القول النبوي ما ال يحتاج إىل 

َتبيان، فقد استبدل األبناء والء  األب واألم بوالء الحزب والتنظيم، ُ

ًال يستطيعون التحكم يف سلوك بناتهم فضال حتى كان بعض اآلباء 

ِعن أبنائهم، وسجن العديد من اآلباء ل ُ َُ َمنعهم بناتهم وأبناءهم من ِ ِ ِْ َِ ْ



 

  )٤٦( 

املشاركة يف املبادرات واملسريات والرحالت واجتماعات املنظمات، 

 .بل صار بعض األبناء عينا للنظام عىل والده وأقاربه 

وأما القتل عىل غري سبب فقد اشتعلت يف عواصم البالد اليمنية 

يقتل  طاحنة، كان األخ يقتل أخاه، بل صار أحدهم ٌ حزبيةٌحروب

من أمامه عىل غري تمييز، ومنهم من قتل أباه وولده، وكلهم ال 

يدرون عن أسباب هذا القتل سوى تنفيذ األوامر، ومن لم ينفذ أمر 

 كل فئة تجمع تقائده قتل بسالحه، وخالل رصاع هذه الفئات كان

ًما استطاعت من موايل الفئة األخرى ثم تحصدهم حصدا 

 . روحنيبالرصاص وتدفنهم أحياء أو مج

وقد أشارت األحاديث إىل كثرة الهرج يف آخر الزمان، والهرج هو 

القتل، وإىل قطع األرحام وأخذ املال بغري حقه كما رواه ابن أبي 

ِال تقوم الساعة حتى تقطع األرحام ويؤخذ املال بغري حقه  ((شيبة  ِّ َ ََ َ َِ ُ َ َ ْ ُ ُ َُّ ُ ّ ُ ُ َ

ِوتسفك الدماء ويشتكي ذوالقرابة م ِِ َ ْ ََ ِّ ُْ َ ٍن قرابته ال يعود عليه بيشء، ُ ُ ُ َ َِ ِ َ َ

ٌويطوف السائل ال يوضع يف يده يشء  ْ َ ِ ِ َِ َُ ُ َّ ُ ُ ُ((.  

ًال تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا،  ((ومن العالمات  َِ ُ ُ َُ َ ّ ُ

ّويكون اإلسالم غريبا، وحتى تبدو الشحناء بني الناس، وحتى  َّ ْ ْ َُ َّ ُ َُ ً َ

َيقبض العلم، ويهرم الز ْ َ ََ ُ ُْ َِ ُمان، وينقص عمر البرش، وتنقص السنون ْ ُِّ َ َ ْ ََ َْ َْ ُ ُ ُ ُ

َوالثمرات، ويؤمن التهماء ويتهم األمناء، ويصدق الكاذب، ويكذب  َ َ َ ََّ َ َُ ُ َّ ُ ُ َّ َُ ُ َُّ ُّ ُ

ُالصادق، ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى تبنى الغرف  ُ ّ َُ َُ َ ْ َُ ُ : أي -ْ

ِفتطال، وحتى تحزن ذوات األوالد  -ُالقصور  ُ َ َ ْ  -ّ أوالدهن ِلعقوق -َ

ُوتفرح العواقر، ويظهر البغي والحسد والشح، ويهلك الناس،  َُ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ُّ ُ ْ َْ َِ



 

  )٤٧( 

َويكثر الكذب، ويقل الصدق، وحتى تختلف األمور بني الناس،  ُ ْ ِّ ََّ ِ ُ َ
َويتبع الهوى، ويقىض بالظن، ويكثر املطر ويقل الثمر، ويغيض  َ َِ َِ َ َ َ َ َُ َُّ َُّ َ ْ َ ْ ُ َُّ

ًالعلم غيضا، ْْ َ ُ ً ويفيض الجهل فيضا ِ َُ ِ   .))يكثر  :أي –َ

ومن العالمات املجاهرة بالزنا والتفاخر به، فعن عبد الله بن 

ُال تقوم الساعة حتى  ((: قال صىل الله عليه وسلم: عمرو قال ُُ َ

ْيتهارجون يف الطرق تهارج الحمر، فيأتيهم إبليس فيرصفهم إىل  َ ْ َ َُ ُ ُُ ِ ْ ِ ُ َُ ِ ُّ

 .بن أبي شيبةرواه ا ))ِعبادة األوثان 

ًوهذه العالمات تكاد تكون منطبقة عىل واقع كثري من بالد 

ًاملسلمني اليوم، وقد صار كتاب الله عارا قراءة وحمال واعتقادا كما  ًً ً

ً، خصوصا يف  الوطنهو حاصل إبان السيادة الشيوعية يف جنوب

ُاملدارس والكليات ويف املواقع الحكومية والرسمية، واعترب حكام  ّ

ْظام القرآن تراثا تجاوزته املرحلة ولم يعد يفي بحاجة الحياة، ّالن ً َ ِ
ُومن ثم غاض علم الرشيعة والدين واهتمت املدارس بالعلوم  ِ َ

ُاألخرى حتى كانت مادة الرتبية الدينية املقررة يف املدارس ال تجد  ْ

ًإقباال من التالميذ، ويف آخر مراحل البالء انعدم املدرس لهذه املادة، 

ُ املتظاهر باإلسالم مكروها ومتهما، وساد الجهل وفاض وصار ً ً

ُفيضا يف املدن والقرى حتى صار املرء ال يجد من يفتيه يف مسائل  ُ ً

ِاملرياث والنكاح، وعزل العلماء التقليديون عن مواقع التأثري، وجيء  ُ َ ِ ُ

ٍبشباب درسوا يف مدارس الفقه االشرتاكي يفتون الناس بما يف 



 

  )٤٨( 

ُ، وضعف فهم البدواة يف الدين حتى صاروا )١(ةيعامتجالا القوانني َُ َ

ُيبحثون عن املتعلم ليصيل بهم صالة الجنازة، ودفن بعض املوتى  َ ِ ُ َ

 .يف بعض القرى دون صالة 

ًوأشار الحديث أيضا إىل ظهور الشحناء بني الناس، فقد صار 

هذا األمر ظاهرة معلومة يف بالد املسلمني، ألن القوانني الوضعية 

ْ املسبب ملثل هذا، فاألنظمة العربية وغريها ميزت يف قوانينها هي َ َّ َ

ًبني املسلم واملسلم حتى صار املسلم يف بالد أخرى يسمى أجنبيا،  ٍ

التي سببت  )األجنبية(ًبينما يسمى النرصاني والوثني صديقا، و

الشحناء وخلقت الفوارق االجتماعية واالمتيازات التجارية إنما 

نيا وظهور املعادن والبرتول واألسواق التجارية جاءت بسبب الد

الواسعة املرتبطة بما تسمى بالبلدان الصديقة، وتعمقت هذه 

ًالشحناء تعمقا خطريا يف حياة املسلمني، وصار مقياس املعاملة  ً

ليس اإلسالم وال ما جاء فيه من آداب وأخالق، وإنما مقياس 

صالح الذاتية، وقد التعامل هو العالقات الشخصية والحكومية وامل

برزت هذه الوسائط الخبيثة خالل رصاع البلدان العربية 

ًواإلسالمية يف حرب الخليج بروزا أظهر الشحناء الدفينة عىل 

حقيقتها، وترى علماء املؤسسات يدافعون عن هذه املواقف 

ويختلقون األدلة والرباهني بما يساعد عىل استمرارية هذه املواقف 

 .ً عمقا، وإىل مثل هؤالء تشري األحاديث النبوية الخطرية ويزيدها
                                                           

ًنون حكاما وقضاة يف اإلدارات الرسمية، وعىل أيديهم َّألن هؤالء يعي) ١( ُ ً ُ

 .من مسائل املعامالت  وغريهيجري النكاح 



 

  )٤٩( 

ًال تقوم الساعة حتى يكون الولد غيضا، والشتاء قيضا،  ((: ومنها ً َُ َُ ُ ُ

ُوحتى يجهر بالفحشاء وتزوى األرض زويا وتقوم الخطباء  َ ْ َ َ ُْ َ ً َ ُْ ُ ِ َ ُ

َبالكذب، فيجعلون حقي يف رشار أمتي، فمن صدقهم بذلك وريض  ِ َ ْ َ َ َُ ََّ ّ

ُبه لم ير َّح رائحة الجنةَ َ َ َْ ِ((
َحتى يجهر بالفحشاء  ((: ُوقوله. )١( َ ْ ُ((  

إشارة إىل ما قد ظهر ويظهر عىل شاشة السينما والتلفاز والفيديو 

. 

وأما زوي األرض فهو تقاربها وانطوائها باستخدام الوسائل 

الحضارية كالسيارة والطائرة والبواخر وغريها، وأما خطباء 

 حرج، ولم تعد منابرهم محصورة يف الكذب فحدث عنهم وال

املساجد وإنما قد انتقلت إىل الكليات والجامعات واإلذاعة والتلفاز 

واملرسح والندوات واللقاءات واملقابالت، وهؤالء الخطباء يف كافة 

مظاهر نشاطهم ال يقدرون أن يتحدثوا خارج دائرة التمجيد 

 الله عليه وسلم لألنظمة واإلشادة بها، ومثل هؤالء أخرب عنهم صىل

ْال تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما ((: بقوله َ ٌ ْ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ََ َْ ُ ُّ َ ُ ُُ ْ ّ ُ

ِتأكل البقر بألسنتها  َِ ْ ََ ُْ َ َ ُ ُ((
)٢ (. 

معناه يمدحون الناس ويظهرون محبتهم  : ))اإلشاعة((قال يف 

ًنفاقا ويطرونهم ويمدحونهم حتى يتوصلون إىل أخذ األموال 

َوهذا مشاهد اليوم يف شعراء األنظمة وخطباء السياسة .  هـا.منهم َ ٌُ ُ

                                                           
 ((رواه ابن أبي الدنيا والطرباني وابن عساكر، وذكره الربزنجي يف ) ١(

  .٣٤ ص))اإلشاعة 

 .حمد والخرائطي وغريهما عن سعد ابن أبي وقاص رواه أ) ٢(



 

  )٥٠( 

ٌواألحزاب والحكومات، ويف هذا الواقع الغثائي تظهر عالمات أخرى 

ُأن يكثر الرشط  ((أشار إليها الحديث الذي رواه الطرباني  َ ُّ َ ُ ْ َْ َ

ِّوالهمازون واللمازون وأن يكثر أوالد الزنا  ُ ّ َّ ُ ْ ْ َ ََ ََ ُ ُ((.  

هم يف الغالب يكونون من أتباع األنظمة ومخابراتها ُّوهؤالء كل

 واألنكحة، ولرجوع دوعيونها، وأما كثرة أوالد الزنا، فلفساد العقو

الرجل إىل امرأته بعد طالقها عدة مرات، ولوقوع العديد من جيل 

ًهذا الزمان يف مفسدات النكاح كرتك الصالة جحودا والكفر بالله 

 .ًتعاىل إلحادا وغري ذلك 

َإذا ظهرت القينات واملعازف، ورشبت الخمور، ولعن  ((ومنها  َ َ ْ ََ َ َ َُ ُ ُ ِ ِِ ُ ُ ِ ُ َ َ
َآخر هذه األمة أولها  َّ ََّ ِ ُ ِ ُ، والقينات هن املغنيات واملطربات )١( ))ُ ُ ُِّ ََ َُ ّ ْ

والراقصات، وظهورهن أن يصبحن نجوم الشاشة وعلية املجتمع، 

 وأرشطتهن وأخبارهن وصورهن تمأل الصحف واملجالت والجرائد،

املتنوعة يف بيوت املسلمني واملسلمات، واألبناء والبنات يهتمون 

ويتعلقون بهذه العلب وبأخبار هؤالء القينات وأحوالهن أكثر من 

هم ماهتمامهم بأخبار وأحوال األمة اإلسالمية وما حل بها من اهتما

 .بالواجب والالزم 

عية ال بد أن ومع ظهور القينات بهذه الصورة يف الحياة االجتما

ينرصف الجل األكرب لالهتمام بالفن ورشاء املعازف والتدرب عليها، 

ًوها هي قد صارت يف بالد املسلمني فنا يعتمد له مخصص ومدرس  ّ

ومريدون، وصارت كلمة الفنان واملطرب نافذة يف بيوت قادة 
                                                           

 .رواه الرتمذي ) ١(



 

  )٥١( 

ًاملجتمع أكثر من كلمة التقي النقي الصالح، فضال عن العالم 

 .املؤمن 

 هذه املجتمعات الغثائية تأثرت الناشئة من بنات وأبناء ويف

املسلمني بحياة وعادات وأساليب كثري من نجوم السينما واملرسح 

ًوالتلفاز، وغاب عن علمهم جميعا تحذير اإلسالم من إثم الكاسيات 

 .العاريات الالتي يظهرن يف آخر الزمان

ِيكون يف آخر ا ((: قال عليه الصالة والسالم ِ ُ ُ َلزمان رجال يركبون َ َُ ْ َ ٌَ ِ ِ َّ

ِاملياثر حتى يأتون أبواب املساجد ِِ َ َ ْ َ َ ََ ََ َ ُ ّْ ٌ، نساؤهم كاسيات عاريات عىل َ ٌَ َ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ

ٌرؤوسهن مثل أسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات  ُ ُ ُْ َْ َ َ َّْ َّ ََّّ ُِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ِ ُ ُ(( ،

ُوما املياثر ؟ قال: ُوقلت ألبي: قال ابن عمر ِ َ ٌرسوج عظام  :َ ٌَ ِ ُ ُ)١ (. 

ّوالنساء الكاسيات العاريات هن الالتي يلبسن املالبس الضيقة 

الحاكية من إحداهن أجزاء جسمها دون خجل وال حياء، وتراهن 

ً أعماال متنوعة يف اإلدارات َاليوم يف كثري من بالد املسلمني يبارشن

ل َالحكومية وبعض املؤسسات الدينية ويزاحمن الشباب يف مراح

الدراسة الثانوية والجامعية ويف السينما واملالهي والنوادي 

ٍوشواطىء البحار، ومنهن بنات رجال أويل مكانة يف العلم والدعوة  ُ

 وقد وصلن إىل هذا املستوى من ،إىل الله والرتبية والتعليم الحديث

التعري بسبب التأثر بالغرب والرشق ومجالسة األجانب وقراءة 

خزية والسفر إىل الخارج، وكل هذا يشري إىل مجالت املوضات امل

سوء البواطن وفساد األخالق اإلسالمية لدى البنت املسلمة والرجل، 
                                                           

 .رواه أحمد والحاكم عن ابن عمرو ) ١(



 

  )٥٢( 

وغربة الجميع عن أدب اإلسالم، حتى صارت الفتاة املنتسبة 

لإلسالم مشغولة كل االنشغال بمسألة املساواة بني الجنسني 

مع كما يقولون، ويف واملطالبة بحرية املرأة، باعتبارها نصف املجت

ُنسف املجتمع  ((الحقيقة إن مطالبتها بهذه الحرية الرعناء إنما هي  ْ َ

ْصنفان من أهل النار لم أرهم ((: ، قال صىل الله عليه وسلم ))  ُ َ َ َِ ّ ِ ْ ِ ِِ َ ٌقوم : ْ ْ َ

ٌمعهم سياط كأذناب البقر يرضبون بها الناس، ونساء كاسيات  َ َ َ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ٌ ّ ُ ُِ ْ ِ َ ِ َ ٌ

ٌعاريات  َ َمميالت مائالت رؤوسهن مثل أسنمة البخت املائلة، ال َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ َ ُ َّ ُ ُ ُُ ُ ٌ ٌ

ِيدخلون الجنة وال يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسرية  ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َُ ُ َُ ِ َِّ ِ َ َّ ُ ُ

  .))كذا وكذا 

ّإن مثل هذا القول النبوي الواضح غري محتاج إىل مزيد تبيان،  ِ
َ الالتي خدعهن األعداء أن يتقني الله وعىل نساء وبنات املسلمني َ ِ َّ ّ

 .ويرحمن أنفسهن من هذا الوعيد الشديد

ِلقد كان يف جنوب  ْدعوات ورصخات لتحرير املرأة بدأت ِالوطن َ ٌ ٌَ َ َ ْ َ َِ ُِ ِ َ َ َ َ

ٍيف عهد االستعمار، ثم استرشت وتحولت وتحولت إىل ثورة عارمة  ٍ ِْ ْ َْ ََّ َّ ْ َُ ِ
ُعىل عهد االستقالل، وكان دعاة ُ َ الشيوعية يضيقون الخناق عىل ِ ُ ُِّّ َ ُ َّ ُِ ِ

املحتجبات يف كافة مواقع العمل والتعليم واملؤسسات الخدماتية، 

ُوكانوا يلزمون الطالبات بالسفور وكشف الرؤوس أو الطرد من 

 .املدرسة 

ًوهذا اإلطالق الفاسد للكاسيات العاريات ليس محصورا يف بالد 

 واملغرب وغريها من بالد اإلسالم بعينها، ففي مرص والشام والعراق

 ولبعد ، ألثر الحضارة الغربية فيهم،انترشت هذه الظاهرة املشينة



 

  )٥٣( 

املسلمني عن الدين وعن تخويف األحاديث والقوارع األخروية، 

إضافة إىل أن وسائل النقض والقبض الحكومية هي التي هيأت 

لتحرر من َّظروف الغثائية يف سلوك املرأة ودفعتها إىل ما سمته با

َّاألركان املظلمة، وألن غالب من يدعو إىل هذه املظاهر والظواهر 

ُتكون أمراء  ((: ينطبق عليهم قول املصطفى صىل الله عليه وسلم َ َ ُ ُ ُ َ

َفسقة ووزراء فجرة وأمناء خونة يضيعون الصالة ويتبعون  َُ َّ ُ ُ ُِ َّ َ ِّ َ َ َ ََ َ ٌَ َ ٌَ َ ٌ َ َُ ُُ َ َ َ

ُالشهوات، فإذا أدركتموه ُ ُ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِم فصلوا صالتكم لوقتها َّ ِْ َ ْ َ َ ُْ َ ُّ(( )١ (. 

ِيكون املؤمن فيهم أذل من األمة  ((: ًويقول أيضا َ ْ ََ َ ِ َِّ َ َ ِ ُ ُ أي الجارية -ُ

ُيذوب قلبه  -اململوكة ُ ُ َّيف َ ُكما يذوب امللح يف املاء مما يرى من املنكر ِ

ِفال يستطيع تغيريه، ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء،  ُ ِ ُ ُ

ُغار عىل الغلمان كما يغار عىل الجارية البكر ُوي ُُ َ((.  

ًوكل هذه الظواهر صارت شائعة ولألسف يف كثري من عواصم 

ٌيكون أمراء جورة ((وبالد املسلمني، وزاد عليها ما ورد يف حديث  َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ

ِووزراء فسقة وأمناء خونة وإمارة النساء ومشاورة اإل ُ َُ ََ َ َ ََ ٌ ٌ َ َُ ُِ ِّ َِ َ ُ ُُ ُعود ُ وصِءماَ ُ

ُأقوام إن تكلموا  -يتوىل عليهم  :أي–الصبيان املنابر، عندها يليهم  َّ َ َْ ِ ٌ

َقتلوهم، وإن سكتوا استباحوهم، ويستأثرون بغيهم، ويطؤون  َ َ ُْ َ َ َ ََ ْ ِّ ْ َ ْ َ ِْ َ ُ ِ ْ ُ ُُ ُ ُِ َ

ُحريمهم، ويجار يف حكمهم، ويليهم أقوام جثثهم جثث الناس  َ َُ ُ ُ ُ ُ ُْ ٌ َ َُ ِ ِ ْ ِ
ُوقلوبهم قلوب الشياط ُُ ًني، ال يوقرون كبريا وال يرحمون صغريا، ُ ًِ َ َ َ ََ َُ ُْ ُ ِّ

َّعندها تزخرف املساجد كما تزخرف الكنائس والبيع، وتحىل  ُ ُ ُ ُ َُ َُ ُِ ِ َ َ َ َْ َْ َ

                                                           
 )) اإلشاعة ((من حديث سلمان، رواه الحاكم وأحمد، وذكره صاحب ) ١(

  .٧٨ص



 

  )٥٤( 

ٌاملصاحف، ويطيلون املنائر ويكثر العقوق، قلوبهم متباغضة  َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ْ ََ
ِوأهواؤهم جمة وألسنتهم مختل َِ َ ْْ ُ ُ َّْ َ ُْ َ ٌَ ُ ُ ٌفة ْ َ(( )١ (. 

ومثله ما ورد يف حديث حذيفة بن اليمان، ونقترص منه عىل أهم 

ُإذا رأيتم الناس أماتوا الصالة وأضاعوا  ((: الظواهر املشاهدة اليوم ّ َُ َ َ ََ ُ َُ َ ْ َ
ْاألمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا  ْ ْ ِّ ْ َ َ َْ َ َ َِ ُّ َ ِ َ َُّ ُِّ َ َ

ُبالبناء وباعوا َ َ الدين بالدنيا وتقطعت األرحام، وظهر الجور وكثر ِ َ ُْ َ َُ ْ َ َ َ َ َِّ َُ َُّ ِ َّ َ

ُالطالق وموت الفجأة، واؤتمن الخائن وخون األمني وصدق الكاذب  ُِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِّ ِّ ْ ْ َُ َُ ُ َ ُ ُ َّْ َ َ ُ

ًوكذب الصادق وكثر القذف، وكان املطر قيضا والولد غيضا  َ ً َ َْ َ ْ ََ َُ َّ ُ ُ ُْ َِّ ُ َ ِ ُ

ْوفاض اللئام فيض َ ُ ُا، وكان األمراء فجرة والوزراء كذبة واألمناء َ ُ ًُ ََ َ ََ ًَ ََ ََ ُ ُ ً

ِخونة والعرفاء ظلمة والقراء فسقة، إذا لبسوا مسوك الضأن،  ْ َّ َ ُ ُ ُ ُِ َ َ َ ًَ َ َ ً ًَ َ َُ ُّ ُ َ َ

ِقلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصرب ِ َّ ُ َُ َِ ُِّ َ َْ َِ َ ِ ُ َ ْ ُ ً، يغشيهم الله فتنة ُ ِّ ََ ْ ِ ُ ُ ُِ
َيتهاوكون فيها ته َ ََ ُاوك اليهود الظلمة، وتظهر الصفراء َُ َ ْ َّ ُ ُُ َ َ َْ َ َ َّ ِ يعني -َ

ُوتطلب البيضاء  ُ-الدنانري َ َ ْْ َ ُ ُيعني الفضة-ُ َّ ُّوتكثر الخطباء، ويقل  -ِ ِ َ ُ َ َُ ُُ ْ

ِاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحليت املصاحف وصورت  ِ ِ َِ ِّ َ َ َ ْ ْ ُْ ُُ ُ ََّ ِّ ْ َِ َ ِ ُ ُ ُ َ

ُاملساجد وطولت املنابر وخ ُ ِ َ َِ ِّ ُ ِربت القلوب ورشبت الخمور وعطلت ُ ِ َِ ِّ ُ ُ ُُ ُ َ َِ ُ ُ ُ ِّ
َالحدود بينهم، وولدت األمة ربتها، وترى الحفاة العراة قد صاروا  ََ َ َُ ُ َّ ُ ُ َُ َ َ َُ َ َ ََ ِ

ُملوكا، وشاركت املرأة زوجها يف التجارة، وتشبه الرجال بالنساء  َ َّ َُ َ ِّ ًِ َِ َ َ ْ َ ُ ُ

ِوالنساء بالرجال، وحلف بغري الله،ِوشه َ َِ ِ َ ِ ُ ِ َد املرء من غري أن يستشهدُ ْ َ َِ ْ ََ َْ َ ِ ِ ُ ْ ،

ِه لغري دين الله، وطلبت الدنيا بعمل اآلخرة، ِّقُُفة، وتَفِرْعَ للمَمِّلُوس َ َ َُّ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ َ َ

ُواتخذ املغنم دوال، واألمانة مغنما، والزكاة مغرما، وكان زعيم  ُ ُِ َِ ً ً َ َ َُ ْ َْ َُ ً َ ُّ
                                                           

  .٨٠املصدر السابق ص) ١(



 

  )٥٥( 

َالقوم أرذل َ ْ َ ِ ْ َهم، وعق الرجل أباَ ُ ُ َُّ َّ َ َه وجفا أمه وبر صديقه وأطاع ْ َ َ ُ َُ َِ َ َ ََّ َّ ُ

ُامرأته َ َ َ ُ وعلت أصوات الفسقة يف املساجد، واتخذت القينات ،ْ َُ َ َْ َ َ ْ ََ َ َِ ِ َِ ُّ ِ ِ َ ْ

َواملعازف، ورشبت الخمور يف الطرق، واتخذ الظلم فخرا، وبيع  َ َِ ً ْ َْ ََ ُ ُُّ ُّ ُّ ُِ ُِ ُ ُ ِ ُ ِ
ُالحكم، وكثرت الرشط واتخذ القرآن  ُ َ ِ ُِّ ُ َ ُّ َ ُ َ ُْ َمزامريُ ِ َ َ ((

)١ (. 

ِومن عالمات الساعة أن يجد املورس مشقة يف إخراج الزكاة  َِّ ُ ْ ِ ً ََّ َ َ َُ ُ ِ ْ َ ِ

ِالواجبة عليه َِ َ َ ِ مما أوجد االضطراب االقتصادي يف حياة املسلمني ،َِ ِ ْ َ ِ ُ ّ

ًزيادة عىل ما هم عليه من فساد املال وكثرة الشبهات والحرام 

: ل الله صىل الله عليه وسلموندرة الحالل، وبهذا ينطق حديث رسو
ِيوشك الرجل يشق عليه أن يؤدي زكاة ماله  (( ِ َِ ِّ ََ َ َْ َ َ ُ ُ َُ ُّ ُ ُ َُّ(( )٢ (. 

ِومن العالمات اجتماع العديد من فئام الناس، وال يكون بينهم  ِ ِ ُِ

ِمهاب يف ذات الله، كما هو اليوم مشاهد يف عرشات الطالب  ٌ ٌ ُ

ؤسسات، يجتمعون والشباب والفتيات وموظفي اإلدارات وامل

ًصباحا وظهرا وال ترى فيهم رجال يهابه الناس يف ذات الله، وإنما  ً ً

ى السيايس أو الوظيفي، قال عليه الصالة الهيبة من حيث املستو

ْإذا اجتمع عرشون رجال أو أكثر أو أقل فلم يكن فيهم ((: والسالم َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ ْ َُ َ ََّ َ َْ ََ ََ ً ُ ُ

َمن يهاب يف الله فقد حرض َ َ ْ َ ََ ِ ُ ُ األمر ُ ْ َ(( )٣ (. 

ُومن العالمات أن يصيل العدد من الناس الصالة ال تقبل منهم  ُ

لغلبة الجهل وعدم إتمام أركانها وواجباتها، قال عليه الصالة 

                                                           
  .٨٤املصدر السابق ص) ١(

 ) .٣١٦٣٤( برقم )) كنـز العمال (() ٢(

 ) .٥٦٥: ١٤ ()) كنـز العمال (( عن عبد الله بن برش، رواه البيهقي، )٣(



 

  )٥٦( 

ُمن اقرتاب الساعة أن يصيل خمسون نفسا ال يقبل  ((: والسالم َ ْ َْ ُْ ُ ًُ َ َِّ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ

ٌألحدهم صالة  َ ْ ِ ِ ِ َ يأتون برشوطها وأركانها، ، واملعنى أنهم ال)١( ))َ ُ ْ َ

ًوبذلك تكون باطلة، وال يقبل الله عمال باطال ً ً. 

                                                           
 .رواه أبو الشيخ عن ابن مسعود ) ١(



 

  )٥٧( 

 

 رفع اإليامن واألمانة 
 

 من حديث عبد الله بن  ))صحيحهما  ((روى البخاري ومسلم يف 

 ((عمرو بن العاص عن النبي صىل الله عليه وسلم يف أرشاط الساعة 

ِوذهاب األمانة، حتى يقال للرجل ُ ُ َُّ ُما أعقله وما أظرفه وما أجلده(: َ َ ْ َْ ْ ََ َ َُ َُ ََ( 

ٍوما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان  ِ ِ ِ ٍِ َ َْ َ ْْ ٍ َِّ ُ َ ِ ْ َ((.  

ٍوروى ابن وضاح يف  ّ َ َُ حدثنا رسول  ((: ًمخترصا عنه قال ))البدع  ((َ

يف بني فالن  :ُالله صىل الله عليه وسلم عن رفع األمانة حتى يقال

ُما أجلده وما أظرفه(: قال للرجلُرجل أمني، وحتى ي َ َ ْ ََ َُ َ وما يف قلبه  )ْ

ٌحبة من  َّ ٍمن إيمان ٍخردل َ ِ((.  

يف َمن هذه األحاديث الواضحة يف بيانها يربز للمتأمل اليوم 

ًسلوك املسلمني يف رحلة اإليمان واألمانة، وكيف تدرج الناس جيال  ُ َ ََّ َ

ّبعد جيل يف فقدان هذين املعادلني الهامني، ح ُتى بلغ الجل األوسع ٍ ُُّ

إىل ما بلغوا إليه يف الحياة العامة والخاصة، بحيث ال تجد اليوم 

 .ًامرءا تجتمع فيه مقومات اإليمان واألمانة كما يجب وينبغي 

فالوظائف الرسمية يف كثري من إدارات الحكومات تفتقر إىل 

ٍ وفقر ٍاألمانة واإليمان، وغالب ما تقع فيه البالد اإلسالمية من عجز
ٍواضطرب يف الخدمات واملؤسسات االقتصادية يرجع سببه األول 
ًإىل فقد األمانة من هيكل العمل رئيسا ومرؤوسا، إضافة إىل ما قد  ً



 

  )٥٨( 

َنـزع من مقومات اإليمان، وترى تلك املؤسسات القائمة يف كثري 

من بالد اإلسالم بوظيفة الرعاية واألمن والرتبية والتعليم والعدل 

س يف نحر وقتل العدالة وإثارة الشغب وتعطيل األمن هي األسا

 .واملساهمة يف فوىض الحياة 

ويف حياة األوطان مجتمعة أو متفرقة نماذج مخزية تشري إىل 

ًانعدام حقيقة اإليمان بالله، وانفراط عرى األمانة، بدءا من رؤوس 

 .الحكم ورموز السلطان ونهاية باألرسة واملنـزل 

لعاملية يف هذه األوطان دور ال يستهان به يف ولسياسة األنظمة ا

تعجيل السقوط إىل هاوية الخيانات وفقدان األمانات، حيث 

وضعت هذه السياسات يدها عىل مقدرات األمور وأسباب التأثري 

ًالسيايس واألخالقي واالقتصادي، فلم تأل جهدا من توظيف من ال  َُ ْ

اإلسالم واملسلمني، وبذلك ًخالق له وال إيمان وال أمانة، نكاية منها ب

ُصار الخونة املتسلطون ُِّ ََ ة ألهل ن أبشع الوسائل املهي يمارسونُ

اإليمان واألمانة، ويقصونهم عن مواقع الرتبية والتعليم وعن 

مواطن التأتري اإلعالمي، ومع تشوية سمعة املتمسكني بالدين 

يه واإليمان، وهذا هو السلوك الذي عينه رسول الله صىل الله عل

ِيأتي عىل الناس زمان املؤمن فيه  ((: وسلم يف آخر الزمان بمثل قوله ِ ُِ ْ ُ ٌ َ َ ِ

ِأذل من األمة َ َ َ ِ ُّ َ ِ أكيسهم الذي يروغ بدينه روغان الثعلب ،َ َ ْ َ َ ََّ َ َْ َ ِ ِ ِ ُ ُ ّ ُ ُ ُ رواه نعيم  ))َ

 .)) الفتن  ((ابن حماد يف 

ًوالواقع املريض ذاته يكون سببا يف إشاعة الخيانة وتوسيع 

ٌها، ألن وسائط األمانة واإليمان مهضومة ومحاربة بمحاربة رقعت ٌ



 

  )٥٩( 

ٌأهلها ورجالها، وإذا تحدث أحد من ضحايا املجتمع املرتدي يف 

ًالخيانة مع جماعته ورفقته عن األمانة، يتذكرون رجاال يوصفون 

بها وال يعرفونهم ألنهم ليسوا يف دوائرهم وال يدخلون مدخلهم، 

ّإن يف بني فال ((: فيقال ٌن رجل أمني ِ ِ َ ٌ ٍ((.  

وقد شاهدنا يف محيط الوطن اليمني املغلوب عىل أمره من 

ينافس غريه عىل املسؤولية والسلطة والرتشيحات الحزبية 

ًواالنتمائية طلبا لتحمل مسؤولية أمانات األمة وقيادتها يف شؤون 

السياسة واالقتصاد والرتبية والثقافة وغريها، مع أن أهم رشوط 

ذه املسؤولية مفقود، وذاك عني التحقيق لقوله صىل الله التحمل له

ِحتى يقال للرجل ((: عليه وسلم ُ َُّ َ ُما أجلده وما أظرفه( :َ َ َ ْ ََ َُ َ ِوما يف قلبه  )ْ ِ ْ َ

ٍحبة خردل من إيمان  ِ ْ ِ ٍ َ َْ َ ُ َّ(( . 

ومن غرائب هذا الجيل املفتون أن ترى هذه العقليات املتضافرة 

 يف البحث عن رجل ُّدَِج ال تعلم، تعىل خيانة األمة وهي تعلم أو

يتناسب مللء وظيفة شاغرة يف الدولة وإدارتها السياسية 

ًواالجتماعية، فال يجدون يف ساحة الوطن أحدا يتالءم إال من داخل 

إطار الحزب أو التيار أو الفئات املتضافرة عىل مقاسمة املصالح، 

ون املهمة يف ويختارون من بني هذه األنواع من يؤدي املهمة، وتك

ًحقيقة األمر خيانات عديدة ال تظهر عىل الساحة بوضوح إال بعد  ٍ

ِأن يستغنى عن ذلك الرمز ويرمى يف مزبلة العامة، ويحل محله  ُ

 .رمز آخر ال يختلف عن سابقه إال باالسم واملرتبة والثقل السيايس 



 

  )٦٠( 

وأما يف مجتمعات إسالمية أخرى فالحال ال يختلف إال بالزمان 

ان ونوعية األفراد ومبادئهم وتركيب ثقافتهم، وإال فاألمانة واملك

واإليمان قد رحال عن السلوك العام واملظاهر الرسمية، وفشا يف 

ٌويل  ((: ًاألمة بيع الدين بالدنيا، تحقيقا لنبوءته صىل الله عليه وسلم ْ َ

ُللعرب من رش قد اقرتب فتنا كقطع الليل املظلم، ي ِ ِ ِ ِ ِْ َ ًُ ِ ِ َ ََ ٍَّ ْ َ َ ِ ُصبح الرجل َ ُ َّ ُ ِ ْ

ٍمؤمنا ويميس كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل،  ُّ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ٍِ َ َ ْ ٌ ْ ََ ً ًَ ِ ْ

ِاملتمسك عىل دينه كالقابض عىل الجمر  ِ ُ ِّ َ َ رواه أبو داود وأحمد ) ١( ))ُ

 .واللفظ من حديث أبي هريرة 

هذه املجتمعات العربية واإلسالمية تمأل اليوم ساحة العالم 

عن اإلسالم والرتبية اإلسالمية والحكم باإلسالم، وهم يف ًطنينا 

حقيقة تصوير نبي اإلسالم لهم يف حالهم املريض ال يتجاوزون 

ِليأتني عىل الناس زمان يؤمن ((: قوله ِْ ُ ٌ َ ََ ِ َّ َ ْ ً بالله وال يرشكون به شيئا ونَ ُ ِ

َويصومون رمضان ويصلون الخمس وقد سلبوا دينهم أل ْ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ ِ ِ َ َ َ َُّ ُنهم رأوا َ َُ َ ْ َّ

ُالحق فرتكوه  ُ َ َ َّ َ((.  

ِهؤالء الذين ابتالهم الله برؤية الحق ومعرفته ثم التغايض عنه،  َِّ ِ ْ َ َِّ ِ ُ ُ

ُوتركه قوم فرطوا يف حقيقة اإليمان واألمانة مع أنهم لم يخرجوا  ُُ َّْ َ ْ ٌ ّْ َُ َ َ ُ َ َ َ

ٍعن قانون اإلسالم العام وما فرطوا يف واجب وال ال ِ َ ِّ َُ َُّ َ ِ ِ َ ْزم، ولعلهم ْ َُ َّ َ ٍ ِ
ْحرصوا فوق الواجب عىل السنة، حتى ظن الظانون منهم أنهم  ْ ْ َُ ُ ُّ َُّ ُّ ّ ّ ََّ ْ َ َِ َ َّ ِ ِ َ َ
ِجمعوا رشوط الكمال يف األخذ باألصولية األساسية يف اإلسالم،  ِ ّ ُِ ِ َ َ ُ ُ َ َ

                                                           
 .)) كالقابض عىل الشوك ((: ويف رواية) ١(



 

  )٦١( 

َوبدؤوا يحملون الناس عىل ما هم عليه، وهم ال يعلمون أن جوهر  َ ْ ََ ُ ِ ُ

َاإلسالم وحقيقته ل  .يس بأيديهم وليسوا من أهله ِ

ِورد عن حذيفة بن اليمان ريض الله عنه قوله َ َ َِ َ ًإن أقواما  ((: َ ّ ِ
ِإيماننا كإيمان املالئكة: يقولون ٌّ ما فينا كافر وال منافق، حق عىل ،ُ َ ٌ ٌ

ِالله أن يحرشهم مع الدجال  ّ َّ َ َ ْ ْ َُ َ ُ ْ َ  .صحيح اإلسناد: رواه الحاكم وقال ))ِ

ِّسالمية اليوم قد حق عليها قول نبيها صىل هذه املجتمعات اإل َِ َ ُ َّ

ِالله عليه وسلم، وهي بكافة ظواهرها ومظاهرها ودنياها ودينها  ِ َ ْ ُ ِ ّ

ِّعالمة من عالمات الساعة، ألنها منعدمة اإليمان الحق واألمانة  ِ ُ ٌ. 

ٍروى ابن وضاح يف  ّ َ َُ من  ))املستدرك  ((والحاكم يف  ))البدع  ((َ

ْأول ما تفقدون من دينكم  ((: الله عنه قالحديث حذيفة ريض  ُ ِ ِ ِ َِ ُ َّْ َ ُ َ

ًاألمانة، وآخر ما تفقدون الصالة، ولتنقضن عرى اإلسالم عروة  َ ْ َُ ُ ُِ َّ َ ْ َ ََ ْ َُ ُ َ ِ ُ
ُعروة، ولتصلني النساء حيضا، ولتسل ُ ُْ َ ََ ً ِّ ِّ ََّ ُ ُُ َّ َ ً َن طريقُكْ ْ من كان قبلكم َّ ْ َُ َ َ

َحذو القذة بالقذة وحذو ا َ َ َْ ِْ َِّ َُّ ْلنعل بالنعل ال تخطؤون طريقهم وال ُ ْ ُْ َ ِ َ َ ُ ْ ُ َّ َِّ ِ
ْتخطئكم ُ ُ ُِ ))إلخ.. ْ

)١ (. 

ْوهذه األمارات كادت أن تجتمع اليوم يف العالم اإلسالمي من  ُ

ٍطرفه إىل طرفه بتفاوت نسبي بسيط، والناس يف غفلة عن ذلك،  ُ ٍ ٍٍّ
ٌّواألمر مقيض من عند الله، وترعى هذه الظواهر الخطرية أنظمة  ُ

ُلغثائية، ومنها أنظمة ترى أنها وارثة اإلسالم والقائمة عليه، ومن ا ٌ

ُداخلها ينخر رصح اإلسالم وتتهاوى قواعده ورشوطه، وتتبدى 

عالمات الساعة التي أخرب عنها سيد الربية صىل الله عليه وسلم يف 
                                                           

 .صحيح اإلسناد، وله بقية : قال الحاكم) ١(



 

  )٦٢( 

أكثر البالد قداسة وكرامة عىل الله ورسوله، وال يستطيع أحد أن 

يا :  بل تراه ال يجرس أن يقول للظالم،انة واإليمانيقول كلمة األم

 .ظالم 

ْإذا هابت أمتي أن تقول للظالم ((: قال عليه الصالة والسالم َ َّ ُ ْ يا : (ََ

َفقد تودع منها ) ظالم ِّ ُ ، وروى الطرباني من حديث عمر بن ))ُ

 ((: الخطاب ريض الله عنه أن رسول الله صىل لله عليه وسلم قال

ُستغربلون َُ ْ ْ حتى تصريوا حثالة من الناس مرجت عهودهم وخربت َ َْ ْ َ َ ََ ََ َُ ُ ُ ُ ُِ ّ ًّ َ َُ ِ

ْأماناتهم ُ ُ َ َتعملون ما  ((: فكيف بنا يا رسول الله ؟ قال: ، فقال قائل))َ ُ َ ْ َ

َتعرفون وترتكون ما تنكرون َُ ِ ْ َ َُ ُ ُ ْ ُ ِ َ وتقولون،ْ ُ ُ ْأحد أحد، انرصنا عىل من : َ َ ٌ َ ٌ َْ ُ ْ ُ َ َ

َظلمنا واكفنا من ب َ ِْ ْ َ   .) ١( ))غانا َ

والبقية الباقية من أهل األمانة واإليمان إنما هم يعيشون محنة 

ّالزمان وفتنه، وجل أمرهم الصرب واالبتهال إىل الله، أن يعج ل ُّ

باملوعود، وأن يصلح ما فسد من أمر هذه األمة املرحومة، وعليهم 

أن يبذلوا النصح ما استطاعوا إىل ذلك سبيال، فالحياة بالنسبة 

يمانهم وأمانتهم موقع اختبار، وكلما عربت رياح فتنة صربوا عىل إل

 عليه، شدتها حتى تنفرج فيخرجون وهم ثابتون عىل ما كانوا

ٍوالذي نفس محمد بيده ال  ((: ًتحقيقا لقوله صىل الله عليه وسلم ُ ْ َ

ِتقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقط َ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ُ ُ ُّ ّ َُ َّ ّْ َ َ َ ََ ْ ُيعة َ َ

ُاألرحام، وحتى يخون األمني ويؤتمن الخائن  ُِ َِ ََ ََ ََ ْ ُ َّ َُ َّ ِ يا رسول الله، : ، قيل))ْ
                                                           

 االخرتاعات العرصية ((، وذكره الغماري يف )) األوسط ((رواه الطرباني يف ) ١(
  .  ٨٠ ص))



 

  )٦٣( 

ٍفكيف املؤمن يومئذ؟ قال ِ َِ ْ َ ُ ْ ُ ْكالنحلة وقعت فلم تفسد وأكلت فلم  ((: َ ْ َ ََ َ َْ َْ َ ِ ْ ُ َ ِ

ِتكثر ووضعت طيبا، ومثل املؤمن كمثل قطعة الذهب األحمر ِ َ َّْ ِ َ َ َ ِّ َ َْ ً َ َِ ِ ِِ َ َِ ْ ُ ُُ ْ ْ 

ُدخلت النار فن َّ ِ َ َ ْخ عليها فلم تتغري، ووزنت فلم تنقص ِفَ ُْ ْ َ َ َ َ َْ ِ ُ ْ َّ َ َ(( )١( . 

                                                           
 .رواه البزار والحاكم وصححه ) ١(



 

  )٦٤( 

 

 ظهور األحداث السفهاء 
 

قال : روى البخاري ومسلم من حديث عيل عليه السالم قال

ٌسيخرج يف آخر الزمان قوم  ((: رسول الله صىل الله عليه وسلم ْ ََ ِ ّ ِ ُ ْ

ُأحداث األسنان سفهاء األحال َ ُ ِ ِم يقولون من خري قول الربية ال ُ ّ ِ َِ ِ ْ ََ َُ ْ َِ ُ ِ
َيجاوز إيمانهم حناجرهم،  يمرقون من الدين كما يمرق السهم من  ِ ُ َّ ُْ ْ َ ِّ ْ َ ْ َ َُ ُُ ُِ ُ ُ َُ ِ َِ ِ

ْالرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجر لمن قتلهم  َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ََّ َ ْ َ ََ َ ْْ ِ ِ ِ ٌِ َ ِ َّ ِ ُ ُُ ُ ُ َ َّ((.  

وابن ماجه من حديث ابن مسعود ريض وروى أحمد والرتمذي 

ِيخرج يف آخر ((: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: الله عنه قال ِ ُ ُ ْ َ

ِالزمان قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من خري قول  ْ َ ْ ْ ْ ٌ َْ ُ َِ َ ِ َ ُ ُِ َ َُ َ ُ ِ َِ َ ّ

َالناس، يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم، يمرقون من  َ َِ ُِ ُ ْ َ َ َِ َِ ُ ُ ْ َُ ُ ْ ِالدين كما ّ ِّ

ْيمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم َ ْ َ َ ْ ْ َُ ُ َّ ُ َّْ ْ َُ ُْ ِ ِ ِِ َّ ْ فإن قتلهم َُ ُ َ ْ َ ّ َ عند ٌأجرِ ْ ِ

ْالله لمن قتلهم  َُ َ َ َ ْ ِ ِ((.  

ُإنها مرحلة من أخطر مراحل الحياة االجتماعية تربز فيها هذه  ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ْ َ ْ ٌ ْ ّ ِ
َالعالمات والدالالت؛ ولكن خطره َ َ َّ ُ  :ا يف أمرينُ

ِأنها مظهر يدعو إىل الدين والقرآن : األول ِّ ْ َ َ َُ ٌ ْ. 

ُأن وقودها الناشئة واألحداث : الثاني َّ ْ ََ ُ َ ِ ُ ُ ّ َ. 

ُوالدعوة إىل الدين مطلب املؤمنني وبغيتهم، وما صربوا عىل  َ َ ْ َ َ ُِّ ُ ُُ ُْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ

ًالفتنة وشدة املحنة إال لحبهم للدين ويقينا َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ ِّ ِْ ِ ُ ّّ ِ ِ ِ يف وعد سيد املرسلني ِِ ِ َِ ِّ َ ْ َْ ُ. 
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ُوالناشئة األحداث هم القوة الدافعة، والحيوية الواعدة يف كل  ُُ ُ ُُ

ٍجيل وأمة، وإذا ما اعتنقوا ر ُية أو خالط قلوبهم فكر أوقدوا من ؤٍ َ ْ َ ٌ ً

َأجل تحقيقه مشاعل التصميم والعزم يف الحياة، وقد شهدت األمة 

أثر الناشئة يف التغيري والثورات يف مجرى التاريخ املايض والحارض 

واملسريات ويف الرفض لالستعمار ورموزه، وكانت ناشئة البالد 

العربية واإلسالمية وراء كثري من تطورات األحداث يف القرن 

املايض، بل كانت املدارس والجامعات موقع الرباكني املتفجرة عىل 

 .األنظمة والكيانات 

دح من ال يستحق املدح والثناء بل ًواإلسالم ال يحابي أحدا وال يم

يضع كل يشء يف موقعه، وكالم الصادق املصدوق هو العالج 

الناجع وهو املشخص الساطع، ومن خالل تشخيص النبوة 

للناشئة آخر الزمان يتضح األمر بالربهان سواء كانوا دعاة للثورة 

ى والحرية واالستقالل أو كانوا دعاة للرؤى واألفكار الدينية املناد

 .بها يف هذه األزمان 

ًفالواقع املتناقض، وقد قطع شوطا ال يحسد عليه يف البعد عن 

الرتبية اإلسالمية، وصار يفوج الناشئة املتعلمة املثقفة بربامج 

املعرفة التي ال تهتم بالرتبية الخلقية وال تباركها بل ال ترى يف 

وترى يف ًمعلميها ومثقفيها ورجال إدارتها من يمارس شيئا منها، 

الواقع املعادل وسائل إعالم وأفالم وإغراءات تحرك النوازع وتقيم 

قاعدها، وتستثري الشهوات وتستثمر عائدها، وتحطم الرشف 

والفضيلة وتسحق قواعدها، وصار املنـزل ركام شهوة وموسيقى، 
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واملدارس واملعاهد مناطق تجمع لحمي من ذكر وأنثى، ونشاطات 

 داعية إىل اإلثارة واإلغارة، ودعاة الواقع الحياة االجتماعية كلها

السيايس والحكومي يرعون هذا اإلسفاف ويربمجون ملثله وشبهه 

 .خطوة بعد خطوة، ويعيشون سكارى الفتنة والتسييس لها

ال يقحم نفسه يف أتون الواقع من ًولعل أكثرهم هدوءا وكياسة 

سة املفتون بشحمه ولحمه، بل يختار املكان والزمان والفري

املناسبة يف هدوء وصمت ويستثمر التسييس للواقع دون الحاجة 

إىل مشاركة الواقع، ولهم يف هذا اإلسفاف تقول وجدل وسفسطة 

 .وأحابيل 

واألحداث الناشئون أول ضحايا هذه األحابيل واألضاليل، 

ًخصوصا وأن الرتبية اإلسالمية األبوية قد كادت أن تتالىش إذا لم 

 . من الواقع املوبوء تكن قد تالشت كلية

ومجت الناس خالل املراحل السالفة أسلوب الحيلة والخداع 

ّوالتمويه، وتكشف للمسلمني ما يحيطهم به أعداؤهم من سياسات 

االسترشاق واالستغراق، واستشعرت القوى العاملية ظهور البوادر 

اليقينية عن صحوة األمة من سباتها وقيامها من رقدتها، وكان 

ًتقدم يف سبيل االستمرار ضحية كبرية، وطعما سمينا، عليها أن  ً

فكان األمر سقوط الشيوعية واحتضان الصحوة اإلسالمية تحت 

سياسة النظام العاملي املوحد، وتحولت مناطق العالم اإلسالمي إىل 

أتون إسالمي ومنطلق ديني، إال أنه يتخذ شكل التيارية والحزبية 

 .حلة والفئوية كما تقتضية سياسة املر
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وصار الناشئة واألحداث يف غمرة هذه الدفعات اإلسالمية 

والقفزات اإلعالمية أول املبادرين إىل التأييد والنرصة للفتح الجديد، 

إذ هم ال يدركون أكثر مستوى الحدث املشاهد أمام أعينهم، وال 

 .يستوعبون أوسع مما تضعه لهم سياسات شيوخهم وقادتهم 

ا أخرب عنها سيد الربية صىل الله عليه وكانت نتيجة والثمرة كم

 .وسلم يف آخر الزمان 

 وجود الشقة والخالف داخل األرسة الواحدة ًةََّلوزاد الطني ب

ًوالبيت الواحد تحقيقا لقوله صىل الله عليه وسلم عن ظواهر 

، وهذا أمر ملموس يف الواقع ولم ))ًيكون الولد غيضا((الساعة 

امة وإنما انتقل إىل بيوت العلماء يقترص عىل بيوت الجهال والع

والخاصة، وصار الولد يرد عبادة أبيه ويرفض معتقده وينتقد 

توجهه وسريته، وصارت تربية الولد مرهونة بشيوخ املرحلة 

 .يوجهونه ضد أبيه ومجتمعه وضد املسلمني أجمع 

وقد أخرب صىل الله عليه وسلم عن مقتضيات الرفض من الولد 

َإذا اقرتب الزمان ألن يربي  ((: لله عليه وسلمللوالد فقال صىل ا َِّ ُ ْ َ

ًالرجل جروا  ْ َ ُ ُ َخري له من أن يربي ولده  -أي ولد الكلب-َّ َ َِّ ََ َ ُ ْ َْ ِ ُ رواه  ))ٌ

  .))األوسط  ((الطرباني يف 

ًولعل يف تربية املرء للكلب نفعا من حيث استجابته الطوعية 

فه األحداث يف صدره لألمر والقيام به، أما الولد املتشبع بما يقذ

ّفهمته وتوجهاته ال تسوغ له الرب للوالدين كأمر يتعبد الله به  َُّ ُُ ِ
 .ًفضال عن االستماع واالتباع املطلق 
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واألحداث هم فتيلة االشتعال عند كل فتنة، ترمي بهم عنارص 

التسييس بعد خلط األمر عليهم ليفتحوا ثغرة يف جدارالواقع، ثم 

منه ويطؤون بأقدمهم أحداث التحوالت تنفذ العنارص املحركة 

وعسكر االستجابة االنفعالية، ولهذا نكرر القول لهؤالء املخدوعني 

بعنارص التسييس للعلم، اسمعوا ما يقوله ابن مسعود، إن كنتم 

ُال يقلد أحدك((تتحدثون عن العلم  ُ ُ َُ َ ِّ ْم دينه رجال فإن آمن آمن، وإن َ َ َ ِْ َِ َ ًْ ُ َ ُ َ ِ

ْكفر كفر، وإن َ َِ َ ََ ُ كنتم البد مقتدين فاقتدوا بامليت، فإن الحي ال يؤمن َ َّ َُ َ ِّ ْْ ُ ُ ُ َّ َُّ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ْ ُ

ُعليه الفتنة َ ْ َِ ِ َ((
)١(. 

وأما مسألة القتل التي أشار إليها الحديث فاملخاطبة موجهة إىل 

الحاكمية اإلسالمية، وما يجب أن تتخذه داخل الحظرية االسالمية 

ٍجها لكل فرد من الناس، فاإلطالق لبرت هذا الداء، وليس الخطاب مو ّ ً َّ

ُيؤدي إىل الفوىض  والتجاوز، والحاكمية املخاطبة هي حاكمية  َ ّ

َّالكتاب والسنة عىل وجهها اإلسالمي الصحيح، ال الوجه اإلعالمي  ُّ ِ
 .  القبيح

                                                           
 مجمع (( ورجاله رجال الصحيح، وذكره يف )) الكبري ((رواه الطرباني يف ) ١(

 عطية ص  للدكتور عزت عيل)) البدعة ((راجع ) . ١٨٠: ١ ())الزوائد 

٢٥٠.  



 

  )٦٩( 

 

 رشار اخللق عند اهللا 
 

قال رسول الله صىل الله عليه : عن ابن عباس ريض الله عنه قال

ُيجيء أقوام يف آخر الزمان تكون وجوههم وجوه اآلدميني  (( :وسلم ُ

ُوقلوبهم قلوب الشياطني، ال يرعوون عن قبيح، إن تابعتهم واربوك  َُ َْ َ َ َ

ّوإن تواريت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك كذبوك، -ُأي خانوك  - ّ َ

ُوإن ائتمنتهم خانوك، صبيهم عارم وشابهم شاطر وشيخ َ ٌَ ِ ْ ٌ َ ْ َ ْ َُ ُّ ُ ُّ ُِ ِ ُ َ َ ْ َ ُهم ال ْ

ُيأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر، االعتزاز بهم ذل، وطلب ما يف  َُ َ ٌّ ُُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ

ٌأيديهم فقر، الحليم فيهم غاو، واآلمر فيهم باملعروف متهم،  َ ْ ْ ْ َ ْ َّْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ِ ٍ ِ ٌِ ْ َ َ

ْواملؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مرشف، والسنة فيهم  َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ُِ ََّ ُ ُُّ ُ ٌُ ٌ ْ ََّ ُ ْ

ْبد ْعة، والبدعة فيهم سنة، فعند ذلك يسلط الله عليهم رشارهم، ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُ َ ِ ِ ِِ َِ ِّ ُْ ُ َُّ ٌُ ٌُ ِ
ْويدعو خيارهم فال يستجاب لهم  ْ ْ َُ ُ ُ َُ َ ُ ُ  ))األوسط  ((رواه الطرباني يف  ))ِ

  .))الصغري  ((و

وهذه إحدى دالالت الساعة املشاهدة اليوم يف حياة املسلمني، 

 عليه وسلم، إذ صارت هذه الدالالت  وهي من نبوءاته صىل الله

ًاملشار إليها واجهة السلوك يف خاصة املجتمع وعليتهم، فضال عن  ِ َِ ْ َ

عوامهم ودهمائهم، واسترشت هذه الظواهر كغريها يف الرجال 

والنساء، ويف موظفي املؤسسات ومديري الخدمات ويف رؤساء 
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الرشعي يف الدول والوزارات، ولم تقف حتى عند القائمني بالقضاء 

 .محاكم العدل والقسط يف كثري من بالد املسلمني 

ولهذا يكون فيهم املؤمن مستضعفا والفاسق مرشفا، ومن هذه 

ًالعوامل الخطرية التي حلت باألمة سلط الله عليهم األرشار انتقاما 

منه جل وعال، وال تقبل عند ذلك دعوة األخيار، ملا قد سبق من علم 

َ هذه النماذج الرافضة للخري وأهله ﴿وكان الله أن النقمة حلت يف

ًأمر الله قدرا مقدورا﴾، وكم شهد اليمنيون يف بالدهم خاصة  َ َْ ُّ ُِ َ َ َ َ َ ِْ ً ً َ ِ ُ َ

ِوشهدت أمة اإلسالم يف العواصم واملدن من تسلط األرشار ونكايتهم  ِِ ُّ َ َ

باألخيار والصلحاء واألولياء والعلماء والسخرية منهم ومن أحوالهم 

 وأعمالهم ومواعظهم واتهاماتهم بالتخلف والجمود وأقوالهم

 .والتحجر وإىل غري ذلك من عبارات التهكم واالزدراء

وهذا هو الوعد الحق الذي وعد به سيد الخلق، بل واستعاذ منه 

من حديث سهل  ))مسنده  ((صىل الله عليه وسلم فيما رواه أحمد يف 

 ((: ليه وسلم قالبن سعد ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله ع

ُاللهم ال يدرك ِ ْ ُ َّ ٌني زمان ُ َ َ 

ًال تدركوا زمانا  ((: أو- ُ ِ ْ َال يتبع فيه العلم وال يستحيا فيه من  - ))ُ ِ ِِ ْ ْ ََ ُْ ُ ُ َُّ

َالحليم، قلوبهم قلوب األعاجم وألسنتهم ألسنة العرب  َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ِْ ِ َِ َُ ُ ُ ُُ ُ ُِ ِِ َ ُ ُ  ((.  

نما تعلقت قلوبهم بما وكثري اليوم من ناشئة وشباب املسلمني إ

يف بالد األعاجم من العلوم النظرية والتطبيقية، واستهانوا بدينهم 

ورشيعة نبيهم وقدسوا قوانني الغرب والرشق وتخرجوا من 

َمدارسهم، وصاروا لهم ألسنة تعرب األفكار الرشقية والغربية  ُِّ َ ُ ً
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 ّوتروج للنماذج العلمانية، وقد عارصنا عددا من هؤالء يف محنة

البالد اليمنية عشية هيمنة الطاغوت الرشقي، بعد الطاغوت 

الغربي، وشاهدنا موقف العديد من علماء الدين وهم يعانون 

املرارة ويتجرعون الغصص تلو الغصص من سوء املعاملة وفساد 

لة التي كان يعاملهم بها رموز التيارات تاملقابلة، وسياسة املخا

َوشخوص السلطات ﴿يخادعون الل ُ ُِ ّه والذين آمنوا وما يخدعون إال َ ِ َ َُ َ َ َْ ُ ِّ َ

ُأنفسهم وما يشعرون﴾  ُ ُْ َ َ ُ ْ يأتي عىل ((: قال عليه الصالة والسالم. َ

ُالناس زمان ال يتبع فيه العالم وال يستحيا فيه من الحليم، وال يوقر  َّ َ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ٌِ َ َّ َّ ِ

ُفيه الكبري وال يرحم فيه الصغري، يقتل بعضه ُ ُُ ُْ َ َ َُ ْ ُ ًم بعضا عىل الدنيا، ُْ ْ َ ْ

ًقلوبهم قلوب األعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، ال يعرفون معروفا  َ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُْ ُِ َ ِ َِ َُ ُ ُ ُُ ُ ُِ ِ َ ُ ُ

ِوال ينكرون منكرا، يميش الصالح فيهم مستخفيا، أولئك رشار خلق  ْ َ ً َ ً ْ َْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َُ ّ ُ ُِ ُ َ َ

ِالله، وال ينظر الله إليهم يوم القيا َ َ ْ َِ َ ِْ ُ ُ ُ ِمة ِ َ((.  

ولن يكون األرشار عىل هذا الحال البغيض عند الله إال لكونهم 

قد امتلكوا زمام التأثري والتسلط، ومتى ما وصلوا إىل ذلك تحققت 

املقوالت النبوية اآلنفة، وزاد عليها ما قاله صىل الله عليه وسلم يف 

ُليحملن رشار هذه األ ((حديث شداد ابن أوس ريض الله عنه  ِ َِّ ُ ْ َ ِمة عىل َ

َسنن الذين خلوا من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة، ف ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ُ َ َ ْ َْ َِ ِ ْ َ ْ ََ َّ ُ رشار ْمُهِ ِ

ِالخلق  ْ َ((.  

وأهل الكتاب يف تاريخ األديان قد عرفوا بتحريف كتبهم وتغيري 

مفاهيمها التي أنـزلت عىل أنبيائهم بشهادة القرآن عليهم يف ذلك، 

ذون حذوهم يف التحريف، وقد شهد واألرشار من هذه األمة سيح



 

  )٧٢( 

ًاملسلمون يف العديد من عواصم العالم العربي واإلسالمي والة 

ًوحكاما ورؤساء أرشارا حملوا عىل عواتقهم تحريف القرآن والسنة  ًَ

 .لخدمة دعواتهم وآرائهم ومناهجهم 

فالذين  اخرتعوا االشرتاكية يف اإلسالم حاولوا قدر جهدهم أن 

حاديث اإلسالمية ذات املبدأ املتفرد عن الدعوات األيطوعوا اآليات و

النظرية لتخدم برامجهم السياسية واالقتصادية ووجدوا من 

 .فوهم عاملخدوعني من أس

التاريخ والقرآن يف فهم والذين أعلنوا اإللحاد والشيوعية تعسفوا 

والنصوص ليموهوا عىل األمة أكاذيبهم وحيلهم من تقارب الرؤية 

األفكار الشيوعية يف مبدأ العدالة االجتماعية، حتى اإلسالمية و

قسموا شخوص الصحابة ريض الله عنهم إىل دعاة اشرتاكية ودعاة 

 .ًأرستقراطية، افرتاء عىل الله وعىل رسوله وعىل املؤمنني 

ودعاة التوليف يف عواصم املتناقضات فرقوا بني سلطة الدولة 

يتخذ كتاب الله وسنة وسلطة الدين، وصار كل فريق من السلطتني 

ً وبني نشاط السلطتني سلطة ،رسوله حجته ورشعته ومبدأ تطبيقه

ًثالثة تخدم ترجيح السلطة الدينية ضد السلطة الحكومية، وحينا  ً

ضد الدينية، وكل السلطات  -أي الحكومية-تخدم السلطة األخرى 

ًتحفر خندقا مصرييا واحدا، وقد استرشى من داخل هذه السلطات  ً ً

ٌّ ديني ثائر يستمد قواعد فقهه ونشاطه من ثمرات دعاة ٌّمد
بالد املسلمني بدائل القواعد يمدون يف التوليف، ومن هذه الثمرات 

الدينية املتوارثة، ونواقض املذاهب الفقهية، وال يقدرون لعلماء 



 

  )٧٣( 

ًاإلسالم قدرا وال يرون ألحد منهم فضال يمتاز به يف خدمة اإلسالم  ً

 وصادف الرغبة والرؤية، يقولون يف عباد الله ما إال ما طابق الهوى

ِلم يقله أحد من السلف، ويتهمون الصالحني الربآء بفساد العقائد  َ ُ

وانحراف املقاصد، يصدق فيهم ويف شيوخهم قول الصادق 

ْسيخرج قوم يف آخر الزمان هم  ((: املصدوق صىل الله عليه وسلم ٌ ْ َُ ِّ ِ ِ َ ُ ُ ْ

ْدجالون كذابون ببد َِ َ َ َُ ّّ ْع من الحديث لم تسمعوا به أنتم وال آباؤكم، ُ َ ْ َ ْ َُ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ُ ِ ِ َِ ٍ
ْفإياكم وإياهم ال يفتنونكم  َ ْ ُْ َُ ُ ِ ْ ُ ّ ِّ ِ(( )١ (. 

ويف هذه املجتمعات التوليفية الجامعة للمتناقضات تجد من 

دعاة الرش من يتقمص اإلسالم ويتحدث به، ويأكل الدنيا بالدين، 

تجميع نقائص منافسيه، شغله الشاغل تلمس العيب للربآء و

غل كافة قدرات جماعته يف سبيل تشويه املؤمنني وإفساد تيس

ناشئة املسلمني، وما ترى األخيار بينهم إال عىل غاية الخوف 

ُسيظهر  ((: واالستخفاء، ينطبق عليهم قوله صىل الله عليه وسلم َ َْ

ُرشار أمتي عىل خيارهم، حتى يستخفي فيهم امل ُّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ِؤمن كما يستخفي ُ ِْ َ ْ َ ُ ْ

َفيكم املنافق اليوم  ُ ُِ َِ ُ ُ(( )٢ (. 

ًموصوال من حديث جابر  ))مسند الفردوس  ((وروى الديلمي يف 

يأتي  ((: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: ابن عبد الله قال

                                                           
 من حديث أبي هريرة، واستشهد به )) البدع ((رواه ابن وضاح يف ) ١(

  .))االخرتاعات العرصية((الغماري يف 

 ((، وذكره الغماري يف )) فوائده ((ذكره أبو شعيب الحراني يف ) ٢(

  .٩٩ ص))االخرتاعات العرصية 



 

  )٧٤( 

ُالناس عىل زمان يستخفي فيهم املؤمن كما يستخفي املنافق فيكم  ُُ ِ ْ َ ْ َ ُ ٌ ِ

وى الطرباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ور ))َاليوم 

ْمن اقرتاب الساعة أن  ((: عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال َ ِ َ ّ ِ ِ ِْ ِ
َترفع َ ْ ُ األرشار وتوضع األخيار ُ َُ َْ َ ََ ُ َ ْ((.   

ٌوهذا بني وواضح يف بلدان املسلمني اليوم، فدعاة األفالم واألزالم  ٌِّ َ

هرون الفنانني والفنانات واملمثلني واإلعالم إنما يمجدون ويظ

واملمثالت، ويروجون الدعايات ويقدسون الالعبني وأصحاب 

ًيف أكثر بالد اإلسالم حديثا عن الرشيعة ما ترى و ،الرياضات

 إال لدوائر الحكم وسمارسة التوليف، ولنجوم َ واالنتفاعَاالرتفاع

ئقهم األالعيب واللهو والتجارات، ويغيظهم كل الغيظ كشف حقا

وأكاذيبهم، إذ هم يرون مجتمعهم التوليفي ال يختلف عن مجتمع 

 .نوالصدر األول يف اإلسالم، وهكذا يقول



 

  )٧٥( 

 

 استحالل ما حرم اهللا 
 

روى البخاري يف صحيحه من حديث أبي عامر وأبي مالك 

ّليكونن يف أمتي  ((: األشعري أن النبي صىل الله عليه وآله وسلم قال ُ َّ َُ ََ

َأقوام ي ٌ َ ْ َستحلون الحر والحرير والخمر واملعازف َ ََ َْ َ َْ ِ َّ ِ ُِّ((. 

روى البخاري يف صحيحه من حديث أبي عامر أو أبي مالك 

َّإن أناسا من أمتي  ((: األشعري أن النبي صىل الله عليه وسلم يقول ُ ُِ ً ّ ِ
ِيرشبون الخمر يسمونها بغري اسمها  ِ َ َ ُّ ُ َُ ْ ََ َ َ َ ٌصحيح عىل : قال الحاكم ))ْ

 .اري ومسلم  رشط البخ

ُوقد حلت هذه املناكر املشار إليها يف أمة اإلسالم، ولم تقف عند  ُُ ّْ َ

ممارسة األمر الحرام وإنما تهيئة أسبابه وخدمة مؤسساته، 

فالحديث يشري إىل استحالل الفروج، وهو املعرب عنه يف الحديث، 

ِبالحر بكرس الحاء، وهذا ما شوهد ويشاهد يف حياة الكثري من جيل 

سينما والفيديو التلفاز والرياضة، وال تخلو بالد إسالمية من ال

الرتويج لهذا األمر وتحريك أسبابه سواء بالبث العام أو بما يباع 

 .ويسوق يف املحالت العامة 

أما الخمر فحدث وال حرج، فما من بالد إسالمية إال وفيها 

  إما أن تكون مصانع خفية ال يعرفها إال مروجو،مصانع للخمرة

هذا النتن الخبيث، وإما أن تكون معلنة تسهم يف الدخل القومي 



 

  )٧٦( 

ًللبالد، وقد صارت يف مدينة عدن من املرشوبات املألوفة خصوصا 

بعد نجاح املصنع الحديث الذي اعتنت به الدولة أكثر من عنايتها 

بمصنع الغزل والنسيج، وتهيأ للجمهور الوقوع يف معاقرة الخمر 

ن يف مرحلة االستعمار الربيطاني يرشب ًرجاال ونساء، وقد كا

الخمر بالخفاء وله رجاله ومروجوه بصورة رسية وخفية، أما يف 

عهد االستقالل فقد انقشع الحياء وصار الوطني الحق والثوري 

املخلص من يرمي بعقد املايض ومخلفات العهود السالفة كما 

 .ًيقولون فيعاقر الخمر علنا 

ً من يعاقر الخمر يف رمضان علنا وقد شاهدنا يف بعض األرياف

يف مكان عام ودون أدنى خجل أو وجل، وكم يف مجتمعات املسلمني 

من هذا االستهتار بالحدود الرشعية واستحالل املحرمات اليوم، 

عن عائشة ريض الله عنها أنها  ))املستدرك  ((وقد روى الحاكم يف 

َإن املرأة إذا خ ((: سئلت عن الزلزلة فقالت َ َ ْ َ ّ ِلعت ثيابها يف غري بيت ِ ِْ َ َ َِ َ ْ َ

ْزوجها هتكت ما بينها وبني الله عز وجل من حجاب، وإن تطيبت  ْ َ ََ َ َ َ َّْ َ َ َ َْ َِ ٍ ِ ِ َّ ّ ِ ِ
ُلغري زوجها كان عليها نارا وشنارا، فإذا استحلوا الزنا ورشبوا  ِ َ ِّ َُّ َ َْ ً ًَ ََ ِ ِ ِ

ِالخمور بعد هذا ورضبوا املعازف غار الله يف سمائه فق ِ َ َُ َ ََ ُ َُ َ : ِال لألرضُ

َتزلزيل بهم، فإن تابوا ونـزعوا وإال هدمها عليهم  َ َْ َ َُ ُ َ ْ َْ ِ ِ ِ((
ولقد تزلزلت ، )١(

األرض بالعديد من دعاة الحرام يف اليمن الكبري، وأذاقهم الله رش 

 .لوا رش قتلة ّتُأعمالهم وسيئ أحوالهم، وماتوا رش موتة وق

                                                           
 .ّصحيح عىل رشط الشيخني ولم يخرجاه: قال الحاكم )١(



 

  )٧٧( 

لمني يف ظلم ومن االستحالل ملا حرم الله وقوع الكثري من املس

ٍّبعضهم البعض وسلب األموال بغري حل وسكنى البيوت ونهب 

األطيان، وقد كانت بعض الحكومات الطاغوتية هي املدبرة لذلك 

واملؤيدة له ملا فيه من فساد وإفساد وسوء عالقات بني العباد، ومن 

ذلك ما حصل يف جنوب اليمن حيث طبقت حكومة الثورة قوانينها 

 التأميم وقانون اإلصالح الزراعي ثم فوىض بة، كقانونيالغر

االنتفاضات وما رافقها من استحالل دماء األبرياء وسحل العلماء 

 .والسخرية باألتقياء 

ومن صور االستحالل ملا حرم الله أكل الربا، الذي حرمه الله 

وصنفه يف السبع املوبقات لخطره وعظم أمره، وقد استرشى 

سالمية حتى تكاد أال تجد فيها إال من خطره يف كثري من البالد اإل

ًيتعامل بالربا، خصوصا الذين يفتحون االعتمادات املالية 

والتجارية مع الرشكات األجنبية، وحق يف الكل قول املصطفى  

ٌليأتني عىل الناس زمان ال يبقى منهم أحد  (( : يه وسلمصىل الله عل َ ْ ْ َ ََ ُ ْ َِ َِ ٌ ِ َّ َ ْ

َإال أكل الربا، فمن ل َ ِّ َ َ َ ّ ِم يأكله أصابه من غباره ِ َ َ َ َ ُْ ِ ُ َُ ْ ُ رواه أبوداود وابن  ))ْ

قال رسول : وعن حذيفة قال. ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة 

ّال تقوم الساعة حتى يعز الله عز وجل  ((: الله صىل الله عليه وسلم ََّ َ َُ ِ ُ ّ ُّ ُ ُ َ

ًفيه ثالثة َ ًدرهما من حالل وعلما مستفادا وأخا يف الله : َ ً ً ً َ ْ ِ((.  

وكأني بهذه الثالث كلها قد عزت يف هذا الزمان فال حول وال قوة 

إال بالله العيل العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعم املوىل ونعم 

 . النصري



 

  )٧٨( 

 

 َّبني يدي الدجال 
 

قال رسول الله صىل الله : عن هشام بن عامر ريض الله عنه قال

َما بني خلق آدم إىل قيا ((: عليه وسلم َ ِ ْ ّم الساعة أمر أكرب من الدجال َ َّ َّ ِْ ُ َ َ ٌَ ْ َِ ِ
 .رواه مسلم ))

َبني  ((: وعن عمر ريض الله عنه عن النبي صىل الله عليه وسلم َ

ْيدي الساعة الدجال، وبني يدي الدجال كذابون ثالثون أو أكثر،  َ َْ َ َ َ ََ َْ َ َ َ َ َ َُ ُّ ّ َّ ّ َّ ِّ ِِ ِِ

ْما آيتهم؟ قال: قال َُ ٍأن يأتوك بسنة لم: ُ َّ ُُ َ ْ َ َ تكونوا عليها يغريون بها َ ُ ِّ َ ُ ُ ُ َ

ْسنتكم ودينكم ُْ َُ َِ َّ ْ فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم وعادوهم ،ُ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُِ َ ُ َ رواه  ))َ

 .) ١(الطرباني 

ْالدج( ِهو قلب الحقائق إىل باطل وقلب الباطل إىل صورة  )ُلّ ِ ٍُ ُْ َْ َِ
ًالحق، وهي فتنة خطرية األثر والتأثر عىل األمة سواء  ِ ُِّ َُ َّ ِمن حيث أمر ٌ ْ َ ُ

ُدينها أو أمر دنياها، وقد أخرب صىل الله عليه وسلم عن وقوعها  ِ ْ َ ِ ِ

 :بصورتني

ُظهور دجاجلة كذابني يفتنون الناس يف دينهم : األوىل ِ ْ َ َ ََ َِ ّ ٍ َ ِ ُ. 

ُظهور الدجال األعور الذي وصفه رسول الله صىل الله : الثانية َ َ َ َ ِْ َ ِ ّ ّ ُ
 .عليه وسلم 

                                                           
 .وفيه ضعف ) ٢٠٠: ١٤) (٣٨٣٨( برقم )) كنـز العمال ((رمز له ) ١(



 

  )٧٩( 

ُوملا كانت فتنة ا َ ْ ِ ًلدجال خطرية عىل هذه األمة فقد وصف الرسول ْ ََ ِ ِ ّ ّ

َصىل الله عليه وسلم أمرها للناس وصفا دقيقا، فوصف الدجال  ّ ّ َ ً ًَ َ

ُوهيأته وشكله ومدة إقامته ووسائل فتنته ومن هم أتباعه، ووصف  َُ َْ َ َ ْ َ

 .نهايته وقتله 

ولسنا هنا بصدد الدجال ذاته وإنما نحن بصدد الفتن التي 

ل وتسبق ظهوره، وهي الفتنة التي حذر صىل الله عليه تمهد للدجا

: وسلم منها ومن آثارها، وقد بني حديث الطرباني اآلنف آيتهم، أي

عالمتهم، قال يأتوك بسنة لم تكونوا عليها يغريون بها سنتكم 

ودينكم، والسنة هي الطريقة، وعالمة الدجاجلة أن يفتعلوا 

ليغريوا بها مجرى التأثري األسباب لنقض عرى العبادات والعادات 

ويرصفوا بها الناس عن سنن السلف إىل ما يأتون به من سنن 

 .االبتداع وأساليب اإلقناع

ويف أمة اإلسالم اليوم بوادر هذا التغيري واضحة ومتطورة ولها 

من املؤسسات واألموال والرجال ما يؤكد استرشاء الفتنة وحماس 

ٍوغرضها كما هو باد رجالها يف سبيل وضع سنة مكان أخرى، 

للعيان ومشاهد بالربهان قلع جذور املظاهر الدينية املتوارثة 

وإنبات الربامج املقبوضة الحديثة، وال تخلو هذه الرؤى من 

االستدالل بالكتاب والسنة، ونرص اإلسالم واملسلمني، والتحدث 

بلسان القرآن وملة سيد املرسلني، وقد تهيأ الظرف العاملي واملحيل 

ُول األمة آثار الدجال وامتداد وسائطه ﴿ ومن يرد الله فتنته لقب َُ َ ْ ِ ِ ِ ُ ْ َ

ًفلن تملك له من الله شيئا ﴾  َ َ ََ ِ َ ِْ ُِ َ ْ. 



 

  )٨٠( 

ِوقد أشار صىل الله عليه وسلم إىل صورة هذا الرجل الفاتن  ِ ِ َ َ َ ْ َ

َعقول الناس قبيل ظهور الدجال فقال صىل  الله عليه وسلم ُ َ :)) 

َلفتنة بعضكم أ ْ ْ َُ ِ ُِ َ ْ ِخوف عندي من فتنة الدجال، وليس من فتنة َ َِ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ّ َّ ُ ْ

َصغرية وال كبرية إال تضع لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة قبلها  َ ْ َ ْ َْ َ ََ ٍ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِِ َّ َّ َ َِ َ

ِنجا، وإنه ال يرض مسلما، مكتوب بني عينيه  ْ ْ َ َ ٌ ْ َ ََ ًَ ِ ُ ُّ ُ ّ   .)))  كافر (ِ

لنا صورة الواقع املفتون عىل وهنا يفتح لنا صىل الله عليه وسلم 

ًمرصاعيه، فالفتنة الخطرية حقا عىل األمة ليست من الدجال ذاته، 

وخطره ال محالة قادم، وأما الفتنة الحالقة املاحقة الساحقة، 

الفتنة التي خاف علينا منها رسول الله صىل الله عليه وسلم هي 

 .التي تكون بني يدي الدجال األعور 

ٌينشأ نشء  ((: قوله صىل الله عليه وسلمومن ظواهر أهلها  ْ َ َُ َّ ُ

َيقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع حتى  َ َِ ُِ ٌ َ َْ َ َ ََ َُ َ ُ ِ ُ ُ ْ

ُيخرج يف أعراضهم الدجال  َّ َّ ِ  .) ١(أخرجه ابن ماجه   ))َ

 : والفتنة بني يدي الدجال تكون عىل قسمني

 .َّظهور دجالني كذابني يدعون النبوة : األول

 .ظهور دجاجلة من العلماء واألئمة املضلني : الثاني

 :والقسم األول  وردت فيهم أحاديث كثرية منها

ًإن بني يدي الساعة ثالثني دجاال ((: عن عمر ريض الله عنه قال

))ًكذابا
َيف أمتي كذابون  ((: ، وعن حذيفة ريض الله عنه قال)١( َُ ّّ

                                                           
 : )) الزوائد ((، باب ذكر الخوارج، وقال يف أخرجه ابن ماجه يف املقدمة) ١(

 ) .٣٨٧٧٤(برقم ) ٣٠٥: ١٤ ()) كنـز العمال ((إسناده صحيح، راجع 



 

  )٨١( 

ْودجالون سبعة وعرشون منهم َ ْ َ َُ ّْ ِ َِ َُ ْ ٌ ِ أربع نسوة، وإني خاتم األنبياء وال ُ ُ َُ َ ّ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ

ِنبي بعدي  ْ َ َّ ِ َ(( )٢ (. 

 : ًوأما القسم الثاني من األئمة املضلني ففيهم أيضا أحاديث منها

ْغري الدجال أخوفني عليكم  ((ٌما رواه مسلم يف باب الفتن  َ َُ َ ُ ْ َ ِ ّ ّ ُ َ(( ،

َلتنقضن عر ((: وقوله صىل  الله عليه وسلم ُ َّ َ ْ ََ ًى اإلسالم عروة عروة، ُ ًَ َْ ُْ ُ ِ
َولتكونن أئمة مضلون، وليخرجن عىل إثر ذلك الدجالون الثالثة  ْ َّْ َ َُ َُّّ َّ ُ َِّ ِ َّ َّ َُ َُ َ َ َ َِ ٌِ َ(( 

، ومنها حديث الطرباني والبغوي عن )٣(رواه الحاكم عن حذيفة

ُيكون قوم من أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وه ((رافع بن خديج  ِ ِ َ ُْ ُ ََ ٌ ْ ََّ ُ ِ ُ ْم ُ

ِال يشعرون كما كفرت اليهود والنصارى، يقرون ببعض القدر  َ ْ َ َ ََ َ ِْ َ َُّ ُِ ُِ ُ ُ َُّ َ
َويكفرون ببعضه، يقولون َ ُْ ُ َُ ْ َ َِ ُريَالخ :ُ ّ من الله والرش من إبليسْ ّ ِ َ ِ، 

َؤون عىل ذلك كتابَرَْقفي َ الله ويكفرون بالقرآن بعد اإليمان ُ

ّواملعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداو ُ َ ْ ة والبغضاء والجدال، َ

ِأولئك زنادقة هذه األمة، يف زمانهم يكون ظلم السلطان، فيا له من  ُ َ

ُظلم وحيف وأثرة، ثم يبعث الله طاعونا فيفنى عامتهم، ثم يكون  ّ ُ َّ ُُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُ ُ َُ ً َ ْْ ُ ٍ ٍَ َ َ ٍ
ٌالخسف فما أقل من ينجو منهم، املؤمن يومئذ قليل فرحه، شديد  َ ْ َ َ َ ِْ ٍ ِ َِ َُ ُ َُ ٌ ُ ْ ْ ّ َ َ ُ َ

                                                                                                                             
 .) ٣٨٧٦٢(برقم ) ٣٠١: ١٤( )) كنـز العمال ((ذكره ) ١(

 .) ٣٨٣٦٠( برقم )) كنـز العمال (( وأحمد،رواه الطرباني ) ٢(

 .) ٣٨٣٦٢(برقم ) ١٩٦: ١٤( )) كنـز العمال ((ذكره ) ٣(



 

  )٨٢( 

َّغمه، ثم يكون املسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير، ثم  َّ ُُّ ُ َُ َِ َ ً َ َ ْ َ ْ َِ َِ ُ َ َُ َُ ُ ُ

ًيخرج الدجال عىل أثر ذلك قريبا  ِ َ َْ ُ ّ َّ ُ ُ َ(( )١ (. 

وهذه الظواهر املشار إليها يف األحاديث تكاد أن تنطبق يف غالبها 

 يف عىل ما تعيشة أمة اإلسالم، فاإلضالل الذي يعيشه املسلمون

أوطانهم عىل أيدي طواغيت املؤسسات الحاكمة والعاملية واملتعاملة 

يفرس حقيقة الفتنة ومعناها، فما من بلد من بالد هذه البالد 

ًاملجزأة حكما وعلما إال وهي تقدم  وسائل فتنتها من الدجل من ً

والتمويه واملغالطة ما يشتت األذهان ويوغر صدور أهل اإليمان 

وكل جهاز إعالم يقدم اإلسالم برؤية حكامه ضد بعضهم البعض، 

 ((: ومفكريه حتى صارت ثقافة املسلمني اليوم يحق أن يقال فيها

، وعىل هذا املنوال ينشأ التالمذة ))إنها ثقافة إعالم ال ثقافة إسالم

والتلميذات وتوضع املناهج ويتخرج األجيال وحملة الدرجات 

م ومنهجه الشامل والشهادات وهم يف غفلة عن حقيقة اإلسال

املتكامل، وبهذا اإلضالل والتمويه تنطيل عىل األمة خدع الدجاجلة 

ًوأباطيل األئمة املضلني حتى يأتي عهد الدجال األعور وهم جميعا 

عىل غاية التهيئة واالستعداد، وقد خلق الله للفتنة بني يدي الدجال 

 من ًرجاال، وخلق لفتنة الدجال رجاال، وكتب يف سالف علمه أن

                                                           
برقم ) ٣٠٨: ١٤( )) كنـز العمال ((رواه الطرباني والبغوي، ذكره ) ١(

)٣٨٨٢٨(.   



 

  )٨٣( 

ْلو  ((: لدجال رجال قد ماتوا، كما قال صىل الله عليه وسلمأتباع ا َ

ْخرج الدجال آلمن به قوم يف قبورهم  ٌ ْ َ َِ ِ ُ َّ َُّ َ ِ ِ َ ُ َ  .) ١(رواه ابن أبي شيبة ))َ

وتشتبه األمور عىل املثقفني والعامة قبيل ظهور الدجال وعند 

 ملا يظهر ظهوره، حتى ينساق املؤمن املخدوع إىل الوقوع يف الفتنة

 ((: له من آثار االقتناع يف خدع الشبهات، قال صىل الله عليه وسلم

ُمن سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب  ُ ّ ِّ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ََ ْ ْ ََ َّ ّ ِ ِ ِ
ِأنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات  ِ ُِ ّ ُ ُُّ َ ٌِ ِ ُ ََّ ْ َ َ َُ ُْ ْ َ((.  

                                                           
 ) .٣٩٦٨٩(برقم ) ٦٠٢: ١٤( )) كنـز العمال ((ذكره ) ١(



 

  )٨٤( 

 

 ن الشياطنيموقف املؤمنني من إخوا
 

عندما تظهر آيات الله يف األمة وتغزوهم الفتنة من كل جهة 

ًيضطر املؤمنون أن يتخذوا ألنفسهم موقعا يحميهم من الرشور، 

وقد ظهرت عالمات الساعة يف هذه األمة عالمة تتلوها أخرى، ووجد 

ًاملؤمنون املخلصون حرجا شديدا يف مجراة أهل الفتنة ومعايشهم  ً

 الحياة الدينية والدنيوية من أباطيل وأكاذيب، وشتتوا ملا أدخلوه يف

به وحدة األمة ومزقوا كيانها، واعتمد كثري منهم عىل مواالة الكفار 

 .واالعتماد عليهم أكثر من اعتماده عىل أخيه املسلم 

ًولهذا السبب الخطري نأى كثري من صالحي األمة قديما وحديثا  ً

تماعية ورغبوا يف الخلوة واالعتزال، عن مواقع التأثري يف الحياة االج

ًولم يكن ذلك منهم انتكاسا وال هروبا من إصالح الواقع ومعالجة  ً

الناس بالحسنى، وإنما كان منهجهم يف هذا الحال مقال نبيهم 

ِكيف بك إذا بقيت يف حثالة من الناس  ((: صىل الله عليه وسلم ّ َ َِ ٍِ َ ََ ُ َ ََ ِْ
ُمرجت عهودهم وأمانات َ َ ْ َ َُ ُ ُ ُ ْ ُهم واختلفوا وكانوا هكذاَ َ ُ َ َ ْ ْ ُ،وشبك صىل الله ))؟ُ َ ّ َ

ِعليه وسلم بني أصابعه، قال ِ ِ َ َ ََ َ ُفبم تأمرني ؟ قال: َّ ُ ْ َ َ ْالزم بيتك وأملك ((: ِ َ َِ ْ َ َْ َ ْ ِ



 

  )٨٥( 

ْعليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر نفسك، ودع  َْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ُ ُ ْ ُ

ّأمر العامة َ َْ َ(( )١ (. 

ٌيكون بعدي أئمة ال  ((ٍ رواية عن حذيفة ريض الله عنه ويف َّ ِ َ ُ

ْيهتدون بهديي وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم  َ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ُ ُ ُُ َّ ُُّ ٌ ُ ِ َ ََ َِ
ٍقلوب الشياطني يف جثمان إنس  ْ ِ ِ ْ ُ ُِ ِ َ َّ ُ كيف أصنع يا : ، قال حذيفة))ُ

ِتسمع وتط ((: ُرسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال ُ ُ َ ْ َيع األمر وإن رضب َ ِ ُ ْ ِ َ ُ

َظهرك وأخذ مالك  َُ َ ِ ُ ُ ْ : وعن أبي ذر ريض الله عنه قال. رواه مسلم  ))َ

َيا أبا ذر كيف إذا كنت يف  ((: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم َ ٍّ َ

ٍحثالة ؟  َ َ، وشبك بني أصابعه، قال))ُ َّ َما تأمرني يا رسول الله ؟ : َ ُ ُ ْ َ

ْاصرب اصرب، ((: قال ِْ ِْ ِْ ْ خالقوا الناس بأخالقهم وخالفوهم يف أعمالهم ِ َ ْ ْ ْ َِ ِِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ ْ ََ ّ

 .) ٢(رواه الحاكم والبيهقي  ))

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول كل عشية خميس 

ُسيأتي عىل الناس زمان تمات فيه الصالة ويرشف فيه : ألصحابه ُ ٌ

ُالبنيان، ويكثر فيه الحلف والتالعن، ويفشو فيه الر ُُ ُ ِ َ  والزنا ءشاُ

َّوتباع اآلخرة بالدنيا، فإذا رأيت ذلك فالنجا النجا، قيل َّ وكيف : َُ

ِكن حلسا من أحالس بيتك وكف لس: النجا ؟ قال ِ َِّ ُ َُ ْ َ ِ ً ْ َانك ويدكْ َ َ رواه  .َ

 .ابن أبي الدنيا 

                                                           
 )) اإلشاعة ((رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه، وذكره الربزنجي يف ) ١(

  .٨٥ص

  .٨٦املصدر السابق ص ) ٢(



 

  )٨٦( 

وروى أحمد وأبوداود والرتمذي وصححه وابن ماجه من حديث 

ُمروا  ((: له عليه وسلم قالأبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صىل ال ُ

ًباملعروف وانهوا عن املنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا  ً ً َْ ً ْ ََّ ُ ُ َّ َُ ِ ِ

ِودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع  َ َ َْ َ ِِّ ْ َ ِ َِّ َُ ًِ ْ َْ ٍَ ُ ِ
َّالعوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقاب ُ ِّ ِ ِ ُِ ِ ّ ّ ًَّ َ ْ َ َ ََ ِض عىل الجمر، ِ ِ

ْللعامل فيهن مثل أجر خمسني رجال يعملون بعملكم  َ َ َ ْ َ ْ ُْ َِّ ِ ِ َِ َُ ً ُ َ َ ِْ َ ُ ِ ِ((.  



 

  )٨٧( 

 

 ..والطائفة املنصورة.. الفرقة الناجية
 

ُالفرقة الناجية (  ٌتسمية نبوية منحها الرسول صىل الله عليه ) ُ ٌ

وسلم ملن يجمع من هذه األمة رشوط االستمساك بالعروة الوثقى 

الستقامة واالعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صىل الله عليه من ا

وسلم يف عهود الفتن واملحن وتناوش التيارات واألفكار والنحل 

الضالة، وهذه التسمية الصادرة منه صىل الله عليه وسلم تشري إىل 

ًسالمة األخذ فردا أو جماعة بهذا السبب األقوى املوصل إىل طريق  ً

يا ويف اآلخرة، والنجاة يف حد ذاتها منحة أزلية النجاة يف الحياة الدن

ًمنحها الله عبادا وحرم منها آخرين، وأمر جميع عباده أن ال يتكلوا 

عىل أمر السابقة واألزل، وإنما طالبهم باإلخالص والعمل، فقال 

َاعملوا فكل ميرس لما خلق له  ((: صىل الله عليه وسلم ِ ُِ َ َ َ ٌْ َّ ُ ٌّ ُ ُ ِ((.  

ٌ حقيقته مقياس لعبودية العبد وصدق حبه والعمل الصالح يف

 وتفتيش الحساب من ةملواله، وال اعتبار لهذا العمل عند مناقش

َحيث القبول والرد، ألن من نوقش الحساب هلك، والرسول صىل  ِ ُ َ

الله عليه وسلم يبني لنا أن العمل تكليف البد منه، ولكن ليست 

ًالنجاة منوطة به وحده، قال عليه الصالة وا ُقاربوا   ((:لسالمُ ِ َ

ِوسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله َ َ ٌ َ َ َ ْ ِّ ََ َُ ُ ُْ َ َْ ُوال أنت يا رسول : ، قالوا)) ّ َ َ ْ َ

ْ إال أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ؛وال أنا ((: الله ؟ قال ْ ََ َُ ُِ ٍِ َ ْ َ ََ َ َّ ْ َ ّ رواه  ))ِ



 

  )٨٨( 

ُمسلم، وقد بني أهل العلم أن دخول الجنة يكون برح ِّ ّ َ ِ ُ َ َّ ٍمة من الله َ

ات يف الجنة فيكون حسب جوفضل، وأما تقسيم املراتب والدر

ُسددوا وقاربوا  ((: العمل، وقوله صىل الله عليه وسلم ُِ ِّ ُ، التسديد هو ))َ

فيه وال تقصري، وهما زيادة القصد الذي ال : اإلصابة واملقاربة، أي

 .مقياس االستطاعة والطاعة من غري إفراط وال تفريط 

 ة الناجية عىل هذا الحال املشار إليه ليست جماعة معينوالفرقة

ًيف بلد معني وال تكتال دينيا وال تيارا حزبيا وال مذهبا فقهيا وال  ً ً ً ً ً

ًنظاما حكوميا بعينه، وإنما الفرقة الناجية عباد الله الصالح  ونً

ُرشوط  -ال عند مقاييس العباد  -الذين اكتملت فيهم عند موالهم  

قاربة والتسديد واالستقامة والطاعة واملحافظة عىل اإلصابة وامل

االستمساك بالعروة الوثقى بما كان عليه صىل الله عليه وسلم 

وأصحابه يف العبادات والعادات واملعامالت، ال يقعون يف ظواهر 

وال منحرفة الفتنة وال تخبطات األزمان، ال تجمعهم روابط سياسية 

دد، وال تستوعبهم مؤسسات أو برنامج ديني محمسيسة منهجية 

تعليمية يف مكان مخصوص دون مكان، ألن النجاة املشار إليها يف 

األحاديث ال يضمنها أحد ألحد، فال الشيخ وال املعلم وال رئيس 

الجماعة وال مفتي الديار وال قايض القضاة وال شيخ الطائفة 

يضمن ألتباعه نجاتهم ألنهم عىل رؤية معلومة ومنهجية مربمجة 

حددة، ذاك ألن خواتيم العمل عند املوت هي الفيصل يف النجاة م

وهي ال ترتبط بمذهب وال منهجية معينة وإنما هي مربوطة 

بالسابقة وعلم األزل، وقد أشار اإلمام الحسن بن عيل ريض الله عنه 



 

  )٨٩( 

: إىل مثل هذا خالل املحنة التي مرت بها األمة يف عهده فقال
ِسنتكم والله الذي ال(( ْ ُ ُ َّ ها بني الغايل والجايف، فاصربوا َنََّي إله إال هو بُ

ُعليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مىض وهم  ُ ُ َ ِ َ
أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل اإلتراف يف إترافهم 

وال مع أهل البدع يف بدعهم وصربوا عىل سنتهم حتى لقوا ربهم 

 .) ١( ))كونوا فكذلك إن شاء الله ف

والسابقة واألزل يف مسألة النجاة ورشوط الفرقة الناجية يف آخر 

ما أنا عليه وأصحابي  ((: الزمان تربز من قوله عليه الصالة والسالم
، والذي كان عليه صىل الله عليه وسلم  وأصحابه االستقامة التامة ))

زيل يف كل يشء، ومع هذه االستقامة اقتضت السابقة والحكم األ

وقوع العديد من أصحابه صىل الله عليه وسلم يف شبهات الهالك 

ّلريدن عيل ناس من أصحابي الحوض حتى ((والفتنة، ففي الحديث  َ َ َْ َ ٌ َ ََ ّ َّ ِ َ

ُإذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول َ ُ ُ ُ َُ َ ْ ْ َ ْ ُْ ُْ َ ُيا رب أصحابي، فيقال: ََ ِّ َ :

َإنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ْ َ َ ْ ُْ َ ِ َ ..(( )٢ (. 

واألحداث املشار إليه ليس الوقوع يف الفتن التي أصابت األمة  

قبل أن تظهر مظاهر اإلفراط يف االعتقاد، وقبل أن يتهم املسلمون 

بشبهات الرشك وفساد العقيدة، ولكن النجاة املحتومة ملن ورد 

الحوض وضمن له ذلك الرسول صىل الله عليه وسلم يف أحاديثه 

                                                           
، رواه ٣٣٥ ص)) صيانة اإلنسان يف الرد عىل دحالن ((استدل به صاحب ) ١(

 .الدارمي 

 .أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب الحوض ) ٢(



 

  )٩٠( 

ُّيا أي ((: منها َها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عيل الحوض، َ َْ َ َ َ ْ ّْ َ ُ ُِ ُ َُّ ُ ِّ َِ َ

ُحوض عرضه ما بني صنعاء وبرصى، فيه عدد النجوم قدحان من  َُ ْ َ َ َ َ ْ َْ ٌَ ُ ُ ْ
ُذهب وفضة، وإني سائلكم حني تردون عيل عن الثقلني فانظروا  ُْ َِ ِ َ َّْ َ َُ ِ ُ ِ ٍ ٍ

ُكيف تخلفوني فيهما ُ ْ َ ُالثقل األكرب كتاب : َ ُ ُ َ ِالله سبب طرفه بيد الله ِّ ُ ٌ

ُوطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به وال تضلوا وال تبدلوا، وعرتتي أهل  ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُِّّ َ َ ُ

َّبيتي، فإنه قد أنبأني اللطيف الخبري أنهما لن يفرتقا حتى يردا عيل  َ َْ َ َ َِ ُ َّ ُُ َ ِ َ َ

َالحوض  ْ  .) ١(رواه الطرباني  والخطيب عن حذيفة بن أسيد ))َ

َكما ضمن الرس ِ َول نجاة املستمسكني بكتاب الله وسنة رسوله َ َ ُ

ِتركت فيكم شيئني  ((: عىل الوجه الصحيح يف قوله من رواية الحاكم َ ُ ْ َ َ

ُّلن تضلوا بعدهما ِ َ َّكتاب الله وسنتي، ولن يفرتقا حتى يردا عيل : َْ َ َ َ َ َ َِ ّ َّ ِ َ ْ ُ ُِ

َالحوض  ْ َ((.  

َوال تعارض يف مقصود الحديثني، إذ إن األمر املقر ّ َر يف الحديث ِ

ِالذي رواه الحاكم من رشوط النجاة سنة رسول الله صىل الله عليه  ُ

ِّوسلم بعد كتاب الله، ومن سنة رسول الله معرفة حق  َ ُ ِ ِالثقل ( ِ َ ِّ

ِاألصغر  َ ْ  .واالستمساك بهم كما ورد يف نص الحديث ) َ

َوال يقال هنا بأن الثقل األصغر هم الفرقة الناجية وما عداهم  َ َ ِّ ّ

ال، وإنما ننفي هنا دعوى املدعني بأنهم الفرقة الناجية والطائفة ف

ُاملنصورة عىل غري بيان وال إشارة نبوية يستدل بها عليهم، ما سوى  ٍ ٍ

االحتجاج بما يحتج به عليهم غريهم من األخذ بكتاب الله وسنة 

ًخصوصا يف -ًنبيه، ألن كثريا ممن يدعي لنفسه أو جماعته النجاة 
                                                           

 ).٣٩١٩٢(برقم ) ٤٣٥: ١٤ ()) كنـز العمال ((ذكره ) ١(



 

  )٩١( 

ال يجد املسلم يف منهجه وال منهج جماعته وتطبيقات  -زماننا هذا

حياتهم الدينية والدنيوية ومعامالتهم األخالقية مع أهل ال إله إال 

الله محمد رسول الله ما يشري إىل مثال ما كان عليه رسول الله 

 .وأصحابه 

ِخالف أن لله  والخري للجميع يف التعميم ال يف التخصيص، إذ ال ّ

كان، ومن كل أمة من يكون له عند الله سابقة ًعبادا يف كل م

ٍالنجاة، وما من صقع وال بالد إال وفيها من أهل الفرقة الناجية  ٍِ ْ

ٍرجال، ولكن ليس هذا الحكم محدودا بجماعة معينة وال فرقة  ٍ ٍ ً

ٍمحددة ذات اعتبار أو كيان معلوم، وقد كان صىل الله عليه وسلم   ٍ ٍ ِ ٍ

ٍنجاة يف الحياتني ليس ألحد بعينه مع يؤدب أمته ويعلمهم أن أمر ال

 ((: أنه صىل الله عليه وسلم سيد الفرقة الناجية وإمامها، فيقول

ِقاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله ِ َ َ ٌ َ َ َ ْ ِّ ََ ُ ُ ُ ُْ َ َْ ُ ّ َوال أنت يا : ُ، قالوا)) ِ ْ َ

َوال أنا إال أن يتغمدني الله بر ((: َرسول الله ؟ قال َُ ِ َ ََّ َ َ ْ َ ّ ٍحمة منه وفضل ِ ْ َْ ُ ِ ٍ َ ْ(( 

 .رواه مسلم 

والذين يرصفون الحديث مرصف التحذير من االغرتار وأن 

األمور بخواتيمها وأن املقصود بالحديث هو النجاة يف اآلخرة يقال 

ٌإن النجاة يف اآلخرة منوطة بالنجاة يف الدنيا، وال انفصام بني : لهم

وسلم يف مجرى التأديب النجاتني، وإذا كان الرسول صىل الله عليه 

ينفي عن نفسه التأكيد بالنجاة وهو الرسول املعصوم ويرتك األمر 

َلرحمة الله وفضله؛ فإن القدوة الحسنة تقتيض االتباع ال االبتداع، 

وأن ال يغرت املسلم بما يراه من نفسه أو جماعته من أعمال بر 



 

  )٩٢( 

دعوى وخري أو انتهاج منهج مغاير ملا عليه عامة أهل اإلسالم ب

ثم يطلق عىل نفسه  -عىل غري بينة واضحة  -اتباع الكتاب والسنة 

 .الفرقة الناجية والطائفة املنصورة 

واألحاديث النبوية تشهد للعباد الناجني فرادى أو جماعات 

أنصع شهادة، وال يستطيع أحد مهما بلغت قوة علمه وماله وجاهه 

 النجاة من وجربوته ووسائله واحتجاج مسائله أن ينتزع بساط

تحت عباد الله يف كل فجاج األرض ليحتكره تحت أقدامه وأقدام 

ِطوبى للغرباء((: أتباعه، والحديث الرشيف يقول َ ََ ُ َأناس صالحون .. ُ ُ ِ َ ٌ َ ُ

ْيف أناس سوء كثري، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ْ ْ َ َُ ُ ُ َّ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ َ ِ ٍ ٍ ٍ َ  .رواه أحمد  ))ُ

ُة الناجية مذهبا التمسوه وقد ذهب القائلون بالتخصيص للفرق ُ َ َ ْ ً

ِّال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل الحق ال  ((من فهمهم لحديث  َ َ ََ َ ِْ ِ ِ َِّ ُ ٌ َ ُ َ

ِيرضهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله  ُ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ْ ّ ُ َ َ َ ُ ُّ رواه مسلم، فقالوا يف  ))ُ

: أصحاب الحديث، وقال اإلمام أحمد بن حنبل: معنى هذا الحديث

َذه الطائفة املنصورة أصحاب الحديث فال أدري من إن لم تكن ه

 .هم

ومثل هذا التخصيص ما جاء يف معنى الحديث اآلخر عن أبي 

 ((: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: هريرة ريض الله عنه قال

َال تزال عصابة من أمتي عىل الحق ظاهرين عىل الناس ال يبالون  َُ َّ َ َ َُ َِّ ِ ِ ِ َِ ِّ َُ ٌ ُ َ

َمن خالف َ َ َهم حتى ينـزل عيىس ابن مريم ِ َ َ َ َ ْْ ُ َ ِ َ ّ َفحدث : ، قال األوزاعي))ُ َّ َ

َال أعلم أولئك إال أهل الشام: ُبه قتادة فقال ْ َ ُ)١ (. 
                                                           

 .) ٣٩٧٢٣(برقم  )) كنـز العمال ((ذكره ) ١(



 

  )٩٣( 

ِّال تزال عصابة من أمتي يقاتلون عىل الحق : ويف الرواية الثانية ََ َ ََ ُ ِ ِ َِ ٌُ ّ ُ ُ َ

َظاهرين حتى ينـزل عليهم عيىس ابن مريم، ق َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ِ ِِ َ ََ ّ َ َفحدث : ال األوزاعيِ َّ َ

ّال أعلم أولئك إال أهل الشام: ُبه قتادة فقال َ ْ ََ ّ ِ ُ ُ. 

َوإذا اعتربنا قول قتادة من باب االجتهاد إنهم أهل الشام أو لما  ِ ِ َ َ

كان عليه الحال يف الشام من كثرة العلم وظهور مركز الخالفة، فال 

طبق ذلك ًبدع أن يكون غري أولئك أيضا هم أهل الفرقة الناجية وي

القول عىل ما ذهب إليه اإلمام أحمد ريض الله عنه بالرشوط املرعية 

َالغنية  ((قال الشيخ العالمة عبدالقادر الجيالني يف .  ْ أما الفرقة  : ))ُ

الناجية يف أهل السنة والجماعة فهم الذين لم يخالفوا ما عليه سلف 

 .األمة األثبات 

 يقف عىل أرض وكأني بالتخصيص اليوم عىل غري بينة ال

الحقيقة كما وقف عليه قول ابن حنبل والجيالني وقتادة، فهؤالء 

َّيسلم لهم فيما قالوا عن زمانهم، وأما عرصنا فال أقرب إىل الصحة  َ ُ

مع أن منهجه يخالف ما  ))صيانة اإلنسان  ((من قول مؤلف كتاب 

 : حكم به، قال بعد أن أورد بعض أحاديث عالمات الساعة

ًول يف الباب أن السنة كانت غالبة يف قرن الصحابة وجملة الق

ًخاصة، ولذا وصفه النبي صىل لله عليه وسلم بالخريية املطلقة، 

َوأما بعده فقد زالت غلبة السنة؛ ولكن قرن التابعني وقرن تابعي  َ ّ

ًالتابعني لم تغلب فيه البدعة أيضا، ولذا وصف بالحديث بالخريية 

ً القرن الثالث فقد صارت السنة غريبة اإلضافية، وأما بعد انقراض ُ َّ ُّ



 

  )٩٤( 

َوأهلها غرباء وال تزال غربتها يف زيادة إىل أن تقوم الساعة، اللهم إال  ُ

 .يف زمان املهدي ريض الله عنه وعيىس عليه السالم 

واألمة اإلسالمية قد عرفت يف تاريخها املرير من هذه االدعاءات 

ليشء الكثري واملثري، ففي عند قوة السلطان واالستغناء عن الغري ا

ظهر علماء املعتزلة بآرائهم ) املأمون ( عهد الخليفة العبايس 

البدعية واستمالوا الخليفة إىل جانبهم، ومن ثم أثاروا قضايا 

الرصاع يف بعض املسائل العقائدية بما لم يسبق له مثال، ومنها 

  .))بخلق القرآن  ((مسألة القول 

ّركز املعتزلة أقالمهم عىل هذه : ندويكتب العالمة أبوالحسن ال َ
ًاملسألة وجعلوها فارقا بني اإليمان والكفر وشعار التوحيد ورشطا  ً

ًلصحة العقيدة، وأثارت هذه املسألة بدعة لم يقلها رسول الله صىل 

الله عليه وسلم وال صحابته، وحمل املعتزلة املأمون عىل حمل 

وبدأ بإرسال كتاب إىل  . هـ ٣١٨املسلمني عىل هذه العقيدة سنة 

وايل بغداد إسحاق بن إبراهيم ذكر فيه أن خليفة املسلمني واجب 

عليه حفظ الدين وإقامته والعمل بالحق يف الرعية، وذكر أن 

القائلني بقدم القرآن واملنكرين لخلقه رش األمة ورؤوس الضاللة 

املنقوصون عن التوحيد، وأحق من يتهم يف صدقه وتطرح شهادته 

يوثق بقوله وال عمله، فإنه ال عمل إال بعد يقني، وال يقني إال بعد وال 

 .استكمال حقيقة اإلسالم وإخالص التوحيد 

ًوهذا التقول الذي رصخ به املعتزلة يعترب مثاال ملا يرصخ به 

املتأخرون عن سالمة منهجهم وأنهم الفرقة الناجية والطائفة 



 

  )٩٥( 

اء الفريقني واختالف  علماملنصورة، مع وجود الفارق الكبري بني

مثال اإلمام أحمد بن أالزمان واملكان، وقد كان اإلسالم بخري وفيه 

حنبل الصابر عىل أذى علماء الحكم  والسلطان، وأما اليوم فإنما 

نحن يف زمن قد نقضت فيه العرى، وقد تداعت األمم عىل املسلمني 

ة عن كتداعي األكلة عىل قصعتها، وقد برزت اآليات الكونية منبئ

عالمات الساعة حيث نـزل القرآن، وقد ظهر يف ساحة األوطان 

: وال نملك إال أن نقول. املنكوبة علماء الفتنة وشيوخ الحرية الشاملة

إنا لله وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم، 

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري 



 

  )٩٦( 



 

  )٩٧( 
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